


 
 

 نسيـر األفخارستيا الكـس
 )العشاء الرباني(

 عرض ونقد

 

 . سامي بن علّي القليطّيد                                                  

 يف قطِ ايدزاضات اٱض١َٝ٬  ايعكٝد٠ املطاعد أضتاذ                               

١َّب                                  ٚايعًّٛ اٱْطا١ْٝ جباَع١ طٝب١ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ايتَّسب١ٝ هً

 
أمحددد ات اعدداش ٚأغددهسٙ ٫ٚ أنأددسٙب ٚأعددٛذ بددات  ددٔ ٜهأددسٙب  

ٚأؾًٞ ٚأضًِ عًد٢ ٖدا ٟ ايبػدس١ٜب َٚصعدصا نٝدإ ايٛ ٓٝد١ب ضدٝدْا ْٚبٝٓدا         

احملجد١  ضبُد; ايرٟ بًغ ايسضاي١ب ٚأ ٣ ا٭َا١ْب ْٚؿح ا٭١َب ٚاسنٓا ع٢ً 

ٗازٖداب ٫ ٜصٜدغ عٓٗدا ه٫ ٖايدوب ؾد٢ً ات عًٝد٘ب ٚعًد٢        ايبٝكا٤ب يًٝٗا نٓ

 آي٘ ٚؾحب٘ب َٚٔ ضاز ع٢ً ْٗج٘ب ٚاضنت بطٓت٘ب ٚاقتأ٢ أ سٙ.

َّا بعد:  أ

َّ ضس ا٭فخازضتٝا ٜعدُّ َٔ أِٖ ا٭ضساز ايهٓط١ٝ; اييت ٜٓطًل َٓٗا  فإ

ايٓؿاز٣ يف عبا ااِٗب َٚعتكددااِٗب ٚطكٛضدِٗ; فٗدِ ٜعكددٕٚ ا٫عتُاعدات      

يف ايعاّ َٔ أعً٘ب فٗٛ عٓدِٖ: ايطس ايهبري; ايرٟ عٔ طسٜك٘ اٴٓاٍ  املتتاي١ٝ

اهلبات ٚاملصاٜا ٚايعطاٜا َٔ َ٪ضطد٘ ايدسي ٜطدٛا املطدٝح; ايدرٟ أَدس بإ ٝا٥د٘        

 عرب ايعؿٛز ٚايدٖٛز. 

يف ٖدرٙ ايدزاضد١ ٖدرا ايطدس      -بإذٕ ات ابازى ٚاعداش   -ٚضأآاٍٚ 

ملكدَّعب ٚعدد  ا٭ضدساز   ايهٓطٞب َبًٝٓا َكؿٛ  ايطس يف نتاي ايٓؿاز٣ ا

   ٚ يف  ايٓؿداز٣ َعتكدد  اييت ٜ٪َٕٓٛ بٗاب َٚٓدصي١ ٖرا ايطدس ٚأُٖٝتد٘ عٓددِٖب 

ٚبٝددإ ا٫ضددتحكاقات  بٚفددسقِٖٗددرا ايطددس ايهٓطددٞ عًدد٢ طبتًدد  أطٝددافِٗ  
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قصود ـم           ـال
بكلم   س )س   ـر( 

اب ـت   ـكـف   ي ال
دسـق             ـمـال

  

 ٚاملصاٜا ٚاهلبات املٓاي١ عٔ طسٜك٘  طب َا ٜصعُٕٛ.

ٌ          ضدأعس   ِ   ٖدرا ايطدس عًد٢ َٝدصإ ايٓكدد ايعًُدٞ املدبل عًد٢ ايدديٝ

ٔ َدا فٝد٘    َبًٝٓاٚايربٖإب  ايدرٟ بد٘    ;آاقكدات يهتداي ايٓؿداز٣ املكددَّع     َد

ٍ نُدا  ذانسًا َٓػأ ٖدرا ايطدس ٚأضاضد٘ب     بٜ٪َٕٓٛ َدا ا تدٛاٙ ٖدرا     ضدأآاٚ

  يبدا٥٘ ايعكٍٛ.طبايأات  َٔايطس 

ٕٵ اهٕٛ َعازبيت هلرٙ ايدزاضد١   -بإذٕ ات اعاش  -ٚضأضع٢  عاٖدًا أ

ٛع١ٝب قا١ُ٥ ع٢ً ايديٌٝ ٚايربٖإب َطدتٓد٠ عًد٢   َعازب١ ع١ًُٝب َب١ٝٓ ع٢ً املٛق

َّ ايس َّ ع٢ً  َاٖٛ َٛعٛ  بٝد ايٓؿاز٣ َٔ نتب ِٖ بٗا َكسٕٚ; ٱمياْٞ ايعُٝل بأ

٣ ا٭ يدد١ يف ازبددداٍ ٚاشبؿدداّب           ب ٜعدددُّ َدٔد أقدٛد املخدداي   ددا ٜعتكدددٙب ٜٚكددس بد٘د

 َٚدع١َٛ بدأقٛاٍ عًُدا٤ اٱضد٬ّب ٚاملٓؿدأ  َٔد عًُدا٤ ٚعكد٤٬ أٌٖد ايهتدايب         

ٌ ايطداي ب ٚايٓعدس املعاؾدسب         صبتٗدًا يف اٛ ٝل َٛاز ٖا; ايديت ناْدم َٔد ا٭ؾٝد

 ٚضتهٕٛ املعازب١ يف ق٤ٛ َٓاٖج عد٠ب َٓٗا ايٛؾأٞ ٚايتحًًٝٞ ٚايٓكدٟ.

 

ٚز ت نًُددد١ ضدددس يف ايهتددداي املكددددَّع بعٗدٜددد٘     

ايكدددِٜ ٚازبدٜددد عٓددد ايٓؿدداز٣ يف َٛاقددن عددد٠ ٚ عددإ  

 طبتًأ١ َتكازب١ يف املديٍٛ.

ب ٚ عٓد٢ ايتددبري   (1) ع٢ٓ املخأٞ َٔ ا٭َس فٛز ت

  ٍ ب ٚاسبكدا٥ل ايسٚ ٝد١   (2)ٚايتكدٜس اٱهلدٞ املهتدّٛ يف ا٭ش

 .  (3)ايعُٝك١ اييت ٫ اٴدزى بايعكٌ ٚايأهس

ٜٚطًل عٓدِٖ ع٢ً أَٛز عد٠ َٓٗا: أضدساز املًهدٛتب ٚأضدساز ايدسيب     

       ٝ ح َدٔ  ٚضس قٝا١َ ا٭َٛاتب ٚضدس اٱظبٝدٌب ٚضدس اٱميدإب ٚضدس َد٬ٝ  املطد

                                                           

ب 23ب ايأكددس٠ 23ب ٚضدأس ؾد٥ٌُٛٝ اينداْٞب اٱؾدحا      14ب ايأكدس٠  22اْعدس: ضدأس ؾد٥ٌُٛٝ ا٭ٍٚب اٱؾدحا       (1)

 .37ب ايأكس٠ 16ب ٚضأس أعُاٍ ايسضٌ يًٛقاب اٱؾحا  19ب ايأكس٠ 1ٚهظبٌٝ َت٢ب اٱؾحا  

ب ٚزضاي١ بٛيظ هش أٌٖ أفطظب 26 - 25ب ايأكسات 16ٌ ز١َٝٚب اٱؾحا  اْعس: زضاي١ بٛيظ هش أٖ (2)

 .9ب ايأكس٠ 3ب ٚاٱؾحا  10 – 7ب ايأكسات 1اٱؾحا  

 (.467اْعس: قاَٛع ايهتاي املكدَّع )ف  (3)
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ب ٚأضددساز ايهٓٝطدد١ ايطددبع١ املكدَّضدد١ب   ايطددبع١ ايعددرزا٤ب ٚضددس ايهٛانددب 

 .(1)ٚغريٖا

ٜٚكؿددد بأضددساز ايهٓٝطدد١ ايطددبع١ عٓددد ايٓؿدداز٣; ايدديت عبددٔ بؿددد    

اسبدٜث عٔ ضس َٓٗا: ا٭عُاٍ املكدَّض١ب ٚاملٓح اٱهل١ٝب ايديت اٴٓداٍ بٗدا ايدٓعِ     

 .(2)غري املٓعٛز٠ب ذبم املٛا  املٓعٛز٠

املعددداٖس اشبازعٝددد١ ٭فعددداٍ   "ظ أٚغطدددط  بأْٗدددا ٖدددٞ:  ٜكدددٍٛ ايكددددٜ 

طبؿٛؾد١ب ٚدبطدد ْعُدد١ ههلٝد١ مأٝدد١ َطدتٛز٠ب ٚأْٗدا بددرااٗا صبًبد١ يًٓعُدد١       

 . (3)"برااٗا َٔ  ٝث هْٗا أفعاٍ ؾدزت بدا١ٜ عٔ ايطٝد املطٝح

ٖٚدددٞ ع٬َدددات ٚزَدددٛش َا ٜددد١  ٜٓٝددد١ َكدَّضددد١ب ٜعتكدددد أؾدددحابٗا أْٗدددا   

يرتَص ٚآكٌ اهلبات ايسٚ ١ٝب ٫ ٜكددز   ض١ َٔ قبٌ ايطٝد ٜطٛا املطٝح;َهسَّ

ٕٵ ٜٴدددزنٗا بعكًدد٘ ايطبٝعددٞب ٫ٚ بأهددسٙ ازبطدددٟب ٖٚددٞ اأددٛم        اٱْطددإ أ

 .(4)ه زان٘ ايطبٝعٞ

ٜٚػرتط يهٌ ضس َٔ ٖرٙ ا٭ضساز ايطبع١ َا ٠ َٓعدٛز٠ ماؾد١ بد٘ ٫    

بٛاضددط١  ٗددابا٪ ٣ه٫بشعددِ أًٖددٗا دددد  اتحكددل ايددٓعِ ٚاهلبددات املٓايدد١ دددد عًدد٢  ددد

 .(5)قأ١ ايهٓٝط١نٗإ ٚأضا

فأٞ ايطس ا٭ٍٚ يًهٓٝط١; ٖٚدٛ ضدس املعُٛ ٜد١ ٜطدتخدّ املدا٤ نُدا ٠       

َٓعددٛز٠; ٚذيددو هغدداز٠ يدددمٍٛ ايٓؿددسا١ْٝب ٚا٫ْتطدداي يًهٓٝطدد١ب ٚع٬َدد١     

 ع٢ً ايتطٗري َٔ اشبطاٜا. 

 ا٭يفدداذٖبٛا ٚاًُددرٚا اٝددن ا٭َدِد ٚعُدددِٖٚ باضدِد  "عددا٤ يف هظبٝدٌد َتدد٢:

                                                           

(ب ٚايعبا ٠ املطٝح١ٝ 176(ب ٚفٗسع املٛقٛعات ايهتاب١ٝ )ف 467اْعس: قاَٛع ايهتاي املكدَّع )ف  (1)

 (.57/  1(ب ٚاملعجِ املٛضٛعٞ يطٌٗٝ شناز )75 – 74هيٝاع )ف  ٜميٮزمشٓدز

(ب ٜٚا 1/59(ب ٚاملعجِ املٛضٛعٞ يطٌٗٝ شناز )75 – 74هيٝاع )ف  يٮزمشٓدزٜماْعس: ايعبا ٠ املطٝح١ٝ ( 2)

 (. 259أٌٖ ايهتاي اعايٛا هش ن١ًُ ضٛا٤ يس٩ٚف غًيب )ف 

 (. 114ا٥دٖا يعسفإ عبد اسبُٝد )ف اْعس: ايٓؿسا١ْٝ ْػأاٗا ايتازؽب١ٝ ٚأؾٍٛ عك( 3)

 (.59/  1(ب ٚاملعجِ املٛضٛعٞ يطٌٗٝ شناز )467اْعس: قاَٛع ايهتاي املكدَّع )ف ( 4)

(ب ٚايعبا ٠ املطٝح١ٝ 261 - 259ٜا أٌٖ ايهتاي اعايٛا هش ن١ًُ ضٛا٤ يس٩ٚف غًيب )ف  اْعس:( 5)

 (. 60 - 59/  1شناز )(ب ٚاملعجِ املٛضٛعٞ يطٌٗٝ 75 – 74هيٝاع )ف  يٮزمشٓدزٜم
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ب َٚٔد    "سقدددظ يف هظبًٝ٘:ب ٚعٓد َ(1)"ٚزٚ  ايكددع ا٫بٔٚ ُدددد مًـد َدٔد ٚاعت َٔ آ

 . (3)"قِ ٚاعتُد ٚاغطٌ مطاٜاى"ب ٚيف ضأس أعُاٍ ايسضٌ يًٛقا:(2)"مل ٜ٪َٔ ٜٴدٕ

ٚيف ايطدس اينداْٞ; ٖٚٛد ضدس املددريٕٚ املكددَّع ٜٴطدتخدّ شٜدم املدريٕٚ املػددتٌُ         

 ١.ع٢ً أْٛاا َٔ ايطٝب; ٚذيو هغاز٠ يًتنبٝمب ٚهش َٛاٖب زٚ  ايكدع املتٓٛع

َّا أْتِ فاملطح١ اييت أمرمتٖٛا َٓد٘ب  ابتد١   "عا٤ يف زضاي١ ٜٛ ٓا ا٭ٚش: ٚأ

ٕٵ ٜعًُهِ أ ددب بٌد نُدا اعًُهدِ ٖدرٙ املطدح١        فٝهِ ٫ٚ  اع١ بهِ هش أ

 .(4)"عٝٓٗا عٔ نٌ غ٤ٞب ٖٚٞ  ل ٚيٝطم نرباب نُا عًُتهِ انبتٕٛ فٝ٘

ٝاب ٚضٝأاٞ اسبدٜث بايتأؿٌٝ عٔ ايطس اينايدث; ٖٚدٛ ضدس ا٭فخازضدت    

َّددا ايسابددن فٗددٛ ضددس ا٫عددرتاف ٚايتٛبدد١ َٚا ادد٘ املٓعددٛز٠ ٚقددن ايؿددًٝب عًدد٢     أ

 ايسأع بعد ا٫عرتاف; ٚذيو يغأسإ اشبطاٜا ٚايرْٛي نُا ٜكٛيٕٛ.

فكدداٍ هلددِ ٜطددٛا أٜكددًا: ضدد٬ّ يهددِب نُددا      "عددا٤ يف هظبٝددٌ ٜٛ ٓددا:  

أزضددًهِ أْدداب ٚملددا قدداٍ هلددِ ٖددرا ْأددل ٚقدداٍ هلددِ: اقبًددٛا ايددسٚ   ا٭يأزضددًل 

َٵِطهما  .(5)"يكدعب َٔ غأسمت مطاٜاٙ اٴغأس ي٘ب َٚٔ أَطهتِ مطاٜاٙ ُأ

ٚماَظ ا٭ضساز; ضس َطح١ املسقد٢ب َٚا اد٘ املٓعدٛز٠ ايصٜدم; ٚذيدو      

 ٫ضتُدا  ايػأا٤ ضٛا٤ أنإ املس  زٚ ًٝا أّ عطدًٜا.

ٚأمسعدددٛا غدددٝاط  ندددنري٠ب ٚ ٖٓدددٛا بصٜدددم  "عدددا٤ يف هظبٝدددٌ َدددسقظ:

  ِ أَددسٜأ أ ددد بٝددٓهِ;   "اي١ ٜعكددٛي:ب ٚيف زضدد(6)"َسقدد٢ نددنرئٜ فػددأٖٛ

فًٝدددا غددٝٛك ايهٓٝطدد١ فٝؿددًٛا عًٝدد٘ ٜٚدددٖٓٛٙ بصٜددم باضددِ ايددسيب ٚؾدد٠٬    

ٕٵ نإ فعٌ مط١٦ٝ اغأس ي٘  .   (7)"اٱميإ اػأٞ املسٜأب ٚايسي ٜكُٝ٘ب ٚه

ٚضدددا ع ا٭ضدددساز; ضدددس ايدددصٚال َٚا اددد٘ اٱنًٝددٌد املكددددَّع عًددد٢ زأع        
                                                           

 .19ب ايأكس٠ 28هظبٌٝ َت٢ب اٱؾحا  ( 1)

 .16ب ايأكس٠ 16هظبٌٝ َسقظب اٱؾحا  ( 2)

 .16ب ايأكس٠ 22أعُاٍ ايسضٌب اٱؾحا  ( 3)

 .27ب ايأكس٠ 2زضاي١ ٜٛ ٓا ا٭ٚشب اٱؾحا  ( 4)

 .23 - 21ب ايأكسات 20هظبٌٝ ٜٛ ٓاب اٱؾحا  ( 5)

 .13ايأكس٠  ب6هظبٌٝ َسقظب اٱؾحا  ( 6)

 .15 - 14ب ايأكسات 5زضاي١ ٜعكٛيب اٱؾحا  ( 7)
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 ايصٚع  عطدًا ٚا دًا ٫ ٜأرتم. ايعسٜط ; ٚذيو هغاز٠ يًعأ١ ٚايتكدٜظب ٚععٌ

ُامسعٔ ٜا بٓات ؾٕٗٝٛب ٚاْعسٕ املًو ضًُٝإ "ْػا :ٱعا٤ يف ْػٝد ا

      ٘ ب ٚيف هظبٝدٌ  (1)"بايتال ايرٟ اٛعت٘ ب٘ أَد٘ يف ٜدّٛ عسضد٘ب ٚيف ٜدّٛ فدس  قًبد

ٜرتى ايسعٌ أباٙ ٚأَ٘ ًٜٚتؿل باَسأا٘ب ٜٚهٕٛ ا٫ ٓإ عطدًا ٚا دًاب "َت٢:

 . (2)"بٌ عطدًا ٚا دًا. فايرٟ اع٘ ات ٫ ٜأسق٘ هْطإهذًا يٝطا بعد ا ٓ ب 

ٚآمس ا٭ضساز; ضس ايهٗٓٛتب َٚا ا٘ ٚقن ٜدد ا٭ضدك  أٚ ايهدأٖ    

 ع٢ً زأع ايػخـ املٓتخب; ملٓح٘ املٛاٖب ٚايسفع١ هش  زعات ايهٗٓٛت.

٫ اُٗدٌ املٖٛبد١ ايديت فٝدو     "عا٤ يف زضاي١ بدٛيظ ا٭ٚش هش اُٝٛ داٚع:  

ٚاْتخبدا  "ب ٚيف أعُداٍ ايسضدٌ:  (3)"٠ب َن ٚقن أٜددٟ املػدٝخ١  املعطا٠ يو بايٓبٛ

هلددِ قطٛضددًا يف نددٌ نٓٝطدد١ب  ددِ ؾددًٝا بأؾددٛاّ ٚاضددتٛ عاِٖ يًددسي ايددرٟ  

 .     (4)"ناْٛا قد آَٓٛا ب٘

ٚمسٝم ٖرٙ ا٭ضساز بأضساز ايهٓٝط١ ايطبع١: َٔ أعدٌ هضدداٍ ٖايد١    

ٜدرنسٙ  َٔ ايتكددٜظ ٚايسٖبٓد١ عًد٢ ايكطدظ ايدرٜٔ ٜصاٚيْٛٗدا; ٚذيدو نُدا         

 . (5)ايدنتٛز أمحد غًيب يف نتاب٘ املطٝح١ٝ

َّ َؿدزٖا ههلٞ.  ٜٚرنس أؾحابٗا أْٗا مسٝم بريو ٭

فٗٞد أضدساز اسبٝدا٠    "هيٝداع; ز٥دٝظ  ٜدس َداز عدسعظ:      ا٭زمشٓددزٜم ٜكٍٛ 

َّ َؿدزٖا ههلد  ٞب ٚأٜكدًا  املطٝح١ٝ اكدضٓا ٚدبعًٓا َطٝحٝ . اط٢ُ أضسازًا; ٭

َّ هلا ٚعٗ : َا ٟ  َكدع غري َٓعٛز.ههلٞ  َٓعٛزب ٚٚع٘ٚبػسٟ  ٭

٘ َطتُساً بٝٓٓا َٚٛشعًا َطهٛبًا.  ٌ هيٝٓا ا٭ضساز ايهٓط١ٝ املطٝح ْأط  ذبُ

َّ ايطٝد املطٝح عٓدَا أ دث ا٭ضساز ايهٓط١ٝ أزا  متدٜد  كدٛزٙ   ه

      ٘ َّ .بٝٓٓاب أزا  ايبكا٤ َعٓا ٬َٚقدا٠ مًٝكتد٘ عًد٢ ايددٚاّب ٚارباذٖدا يف ذااد .. ه

                                                           

 .11ب ايأكس٠ 3ْػا ب اٱؾحا  ٱْػٝد ا( 1)

 .6- 5ب ايأكسات 19هظبٌٝ َت٢ب اٱؾحا  ( 2)

 .14ب ايأكس٠ 4زضاي١ بٛيظ ا٭ٚش هش اُٝٛ اٚعب اٱؾحا  ( 3)

 .23ب ايأكس٠ 14ضأس أعُاٍ ايسضٌب اٱؾحا  ( 4)

 (.١ٝ244 )ف اْعس: املطٝح( 5)
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منزل   ـس س   ـر 
األفخارس      تيا 
ب    ير رس    رار 

س ـنيس           ـكـال
سـع             ـبـالس

  

ا٭ضددساز ايهٓطدد١ٝ ٚيددرا ٖددٛ ايعاَددٌ ايٛ ٝددد يًطددس بٛاضددط١      ات ٖددٛ ٜٓبددٛا  

 .(1)ايهأٖ يهْٛ٘  اقسًا  ا٥ًُا يف عطدٙ"

اطدددددتُد أضدددددساز ايهٓٝطددددد١ املكدَّضددددد١ ؾدددددحتٗا  "ٜٚكدددددٍٛ أٚبتدددددااٛع:

َّ اشبا ّ اسبكٝكٞ يهدٌ   ٚؾ٬ ٝتٗا يٝظ َٔ ايكا٥ِ بٗاب يهٔ َٔ اتب فإ

ْعدسٙ أعًدٔ اضدتعدا ٙ    ا٭ضساز املكدَّض١ ٖٛ ٜطٛاب ٚيهٞ ٜدربٖٔ عًد٢ ٚعٗد١    

 . (2)يكبٍٛ ايطس املكدَّع ع٢ً ٜد أ د ايدْٚااٝ "

 

ٜٴعددددُّ ضدددس ا٭فخازضدددتٝا ايطدددس اينايدددث بددد  أضدددساز  

)اي٬اٝٓٝد١  ايهٓٝط١ ايطبع١ يف ايهٓٝط١ ايها ٛيٝهٝد١  

ب ٚايهٓٝطدددد١ ا٭ز ٛذٚنطدددد١ٝ  (ايغسبٝدددد١-ايسَٚٝدددد١ -

ب ٚاييت ٖٞ: ضس املعُٛ ١ٜب ٚضدس  (اٱغسٜك١ٝ-ايػسق١ٝ )

ريٕٚب ٚضس ا٭فخازضتٝاب ٚضس ايتٛب١ ٚا٫عرتافب ٚضس امل

 َطح١ املسق٢ب ٚضس ايصػب١ أٚ ايصٚالب ٚضس ايهٗٓٛت.

َّ أغًدددب   َّدددا يف ايهٓٝطددد١ ايربٚاطدددتا١ْٝ فٗدددٛ ايطدددس اينددداْٞب  ٝدددث ه أ

طٛا٥أٗدددا اكدددٍٛ بطدددسٜٔ فكدددل َدددٔ أضدددساز ايهٓٝطددد١ ايطدددبع١ب ُٖٚدددا: ضدددس  

ايعػا٤ ايسبداْٞب َدن قدٍٛ بعدأ     املعُٛ ١ٜب ٚضس ا٭فخازضتٝاب أٚ َا ٜط٢ُ ب

أؾحابٗا بكدض١ٝ بعأ َٔ اًو ا٭ضساز ٫ ع٢ً أْدٗا أضساز نٓط١ٝ بٌ عًد٢  

َّٕ َددا عدددا           أْدددٗا زَددٛش ْايددم ؾددأ١ ايكداضدد١ب ٚقددٍٛ ايددبعأ اٯمددس َددِٓٗ: ه

 .  (3)املعُٛ ١ٜ ٚا٭فخازضتٝا ٜٴعدُّ امت٬قًا ٚافرتا٤ٶ

ُٗا َددٔ بدد  ٖددرٙ ايطكددٛعب طكطددإ فكددلب غددسع      "ٜكددٍٛ نددايٜٛٔ: 

ٞ  "ٚ"املعُٛ ٜد١ "َٓجٝٓدا:  َّدا ايطدبع١ طكدٛع ايديت أ دد م يف      "ايعػدا٤ ايسبداْ ب ٚأ

                                                           

 (.75 – 74ايعبا ٠ املطٝح١ٝ )ف ( 1)

 (.125/  3اْعس: اازٜل ايهٓٝط١ زبٕٛ يٛزميس )( 2)

(ب ٚايٓؿسا١ْٝ ْػأاٗا ايتازؽب١ٝ ٚأؾٍٛ عكا٥دٖا 98 – 97اْعس: َا ٖٞ ايٓؿسا١ْٝ؟ حملُد اكٞ ايعنُاْٞ )ف( 3)

(ب ٚ كا٥ل أضاض١ٝ 82هيٝاع )ف  يٮزمشٓدزٜم(ب ٚايعبا ٠ املطٝح١ٝ 115 - 114يعسفإ عبد اسبُٝد )ف 

 (. 60– 57/  1(ب ٚاملعجِ املٛضٛعٞ يطٌٗٝ شناز )248ب 240ب 4يف اٱميإ املطٝحٞ يًكظ فاٜص فازع )ف 
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 .(1)"٠هغساف ايباباب ْعتكد فٝٗا أْٗا طبتًك١ َأرتا

املعُٛ ٜد١ ٚايعػدا٤ ايسبداْٞ ُٖدا ايأسٜكدتإ      "ٜٚكٍٛ ايكظ فداٜص فدازع:  

 .(2)"ايًتإ ٚقعُٗا ايطٝد املطٝحب ٚأٚؾ٢ ا٬َٝرٙ  ُازضتُٗا

 ٛ ا٥دد  ايربٚاطدددتاْت١ٝ آهددس ا٭ضدددساز ايطددبع١ اًددد١    ٚظبددد بعدددأ ايط

 ا هلا َدٔ ؾدأ١ ايكداضد١ ٫ عًد٢      -نُا ضبل  -ٚاأؿ٬ًٝ َن ا٫عرتاف 

أْٗدددا أضدددساز نٓطددد١ٝ; َٚدددٔ ٖددد٪٤٫ طا٥أددد١ اهلدددصاشٜٔب ٚاعٝددد١ ا٭ؾددددقا٤ب  

 .(3)ٚايطبتٝ ب ٚايعًِ املطٝحٞب ٚاملٛ دٜٔب ٚطا٥أ١ عٝؼ اٱْكاذ

َّ      ٚعدددا٤ اساٝدددب ا٭فخازضدددتٝا  اينددداً     بددد  أضدددساز ايهٓٝطددد١ ايطدددبع١; ٭

أؾددحابٗا ٜعتددربٕٚ املعُٛ ٜدد١ أٍٚ ا٭ضددساز ٚبابدددٗاب َٚددٔ  ْٚدددٗا ٫ ٜتحكددل ْٝدٌد         

املطددتحكاتب ٖٚدٞد ٫ٚ ٠ هش  ٝددا٠ عدٜددد٠ نُددا ٜددرنس ذيددو ٜٛ ٓددا يف هظبًٝدد٘  

ٕٵ نإ أ دد ٫ ٜٛيدد َدٔ املدا٤ ٚايدسٚ  ٫ ٜكددز       : اسبل اسبل أقٍٛ يو "   قاٍ: ه

ٕٵ ٜدمٌ ًَهٛ ب ٚععًٛا املدريٕٚ  اْٝدًا; ٭ْد٘ ٫ ٜٓأؿٌد عدٔ املعُٛ ٜد١ب       (4)"ت اتأ

عِ          ٫ٚ ٜٴعطدد٢ َددٔ  ْٚدددٗاب  ددِ ععًددٛا ا٭فخازضددتٝا  اينددًا بعددد ايددتطٗري; يٓٝدٌد ايدٓد

ِ   ددد  ٚاملٛاٖب اٱهل١ٝ ع٢ً ايٓادبد١ عدٔ ا٫ذبدا  بدايسي بتٓداٍٚ عطددٙ        ددد   دد شعُٗد

٘ زمشٓدزٜم هيٝٮٚ َ٘!! فٗٛ ايطس ايهبري نُا ؼبًٛ ي ٕٵ ٜطًل عًٝد ب  دِ  (5)اع أ

يًُداَٚد١  -نُدا ٜكٛيدٕٛ   -ٜتًٛٙ ضس ا٫عرتاف ٚايتٛب١ ٚذيو  عد٠ٛ يًٓؿدساْٞ   

ٚاسبأاظ ع٢ً ايٓعِ ٚاملٛاٖبب  ِ ضس املطح١; يتك١ٜٛ اٱميإ يف ايٓأظب  ِ ضدس  

ايصػبدد١ أٚ ايددصٚال; يدد٫ٛ ٠ أعكددا٤ ايهٓٝطدد١ ٫ٚ ٠  كٝكٝدد١ب  ددِ ضددس ايهٗٓددٛت   

ايهٗٓدد١ ٖددِ ايددرٜٔ "أددِ عددٔ أؾددحاب٘ ايكددا٥ُ  بدد٘:ايددرٟ ٜكددٍٛ ٜٛ ٓددا ايددرٖيب اي

ٜغدددرْٚٓا يف  ٝدددا٠ ايٓعُددد١ب ٜٚٛيددددْٚٓا زٚ ٝدددًا يف املعُٛ ٜددد١. ايهٗٓددد١ ٖدددِ ايدددرٜٔ 

                                                           

 (. 98 – 97اْعس: َا ٖٞ ايٓؿسا١ْٝ؟ حملُد اكٞ ايعنُاْٞ )ف ( 1)

 (.240 كا٥ل أضاض١ٝ يف اٱميإ املطٝحٞ )ف ( 2)

 (. 115تازؽب١ٝ ٚأؾٍٛ عكا٥دٖا يعسفإ عبد اسبُٝد )ف اْعس: ايٓؿسا١ْٝ ْػأاٗا اي( 3)

 (.76هيٝاع )ف  يٮزمشٓدزٜمب ٚاْعس أٜكًا: ايعبا ٠ املطٝح١ٝ 5ب ايأكس٠ 3هظبٌٝ ٜٛ ٓاب اٱؾحا  ( 4)

 (.98هيٝاع )ف  يٮزمشٓدزٜماْعس: ايعبا ٠ املطٝح١ٝ ( 5)
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معتق                   ـد 
النصارى ف ي 
األفخارس      تيا 
ومكانت                 

  عندهم

ب (1)"ًٜبطددْٛٓا املطددٝحب ٜٚهأْٓٛٓددا يف ايكددربب ٜٚٓٗكددْٛٓا َددٔ املددٛت يف عطدددٙ     

ٚضددس ايهٗٓددٛت ٖددٛ آمددس ا٭ضددساز َٚتُُٗدداب َٚددٔ  ْٚدد٘ ٫ اددتِ ا٭ضددسازب ٚفٝدد٘   

 .  (2)عكا٤ ايسٚ اْٝ  يًهٓٝط١ اييت عٔ طسٜكِٗ اتِ ا٭ضساز٫ٚ ٠ ا٭

 

: نًُددد١ ْٜٛاْٝددد١ "Euchariste"نًُددد١ ا٭فخازضدددتٝا

َعٓاٖدددا غددددهس أٚ ايػددددهس ٚايػددددسن١ َٚا٥ددددد٠ ايددددسي  

 . (3)ٚٚيُٝت٘ ٚايعػا٤ ايسباْٞ 

ٖدٛ:   –نُدا ٜكدٍٛ أؾدحاب٘     -ٚضس ا٭فخازضتٝا 

ملكددَّع  ايطس ايرٟ ٜتٓاٍٚ ب٘ املطٝحٞ عطد ايدسي ٜطدٛا ا  

 .(4)ٚ َ٘ ذبم غهٌ اشببص ٚاشبُس

ا٭فخازضدددتٝا ٖدددٞ  ":LIMA"(5)"عدددا٤ يف بٝدددإ يُٝدددا  

أضاضدًا ضددس اهلبد١ ايدديت ٜؿددٓعٗا ات يٓدا بكدد٠ٛ ايددسٚ  ايكددع. فهددٌ َطددٝحٞ     

ٜأمر عط١ٝ اشب٬ف بتٓاٚي٘ َٔ عطد ايسي ٚ َ٘. يف ايطعداّ ا٭فخازضديتب   

 .   (6)ا"ٚيف أنٌ اشببصب ٚغسي اشبُسب ميٓح املطٝح غسن١ يٓ

ٖددٛ ايددسي ٜطددٛا ْأطدد٘ يف   -يف اعتكددا ِٖ  -َٚ٪ضددظ ٖددرا ايطددس  

عػا٥٘ ايطسٟ ا٭مري يف أ ٓا٤ أنٌ ايأؿح َن ايت٬َٝرب ي١ًٝ ايكبأ عًٝ٘ب 

                                                           

 (.100هيٝاع )ف  يٮزمشٓدزٜماْعس: ايعبا ٠ املطٝح١ٝ ( 1)

(ب ٚايعبدددا ٠ املطدددٝح١ٝ  261 - 259ْعدددس: ٜدددا أٖدددٌ ايهتددداي اعدددايٛا هش نًُددد١ ضدددٛا٤ يدددس٩ٚف غدددًيب )ف      ا( 2)

 (.112ب 105ب 103 – 102ب 100ب 96ب 94ب 89 – 88ب 86 – 85ب 83 – 76هيٝاع )ف  يٮزمشٓدزٜم

ٍ ظبِ (ب ٚاملعُٛ ١ٜ ا٭فخازضتٝا ٚايهٗٓٛتب اعسٜب ا٭ي َٝػا396اْعس: قاَٛع ايهتاي املكدَّع )ف ( 3)

 (.43)ف 

 (.91هيٝاع )ف  يٮزمشٓدزٜماْعس: ايعبا ٠ املطٝح١ٝ ( 4)

بٝإ يُٝا ٖٛ: بٝإ ٫ٖٛاٞ ْؿساْٞب عدا٤ ْتدال ز ًد١ َطده١ْٝٛ عاملٝد١ب اضدتُست ةطد  ضد١ٓب  دٍٛ  زاضد١           ( 5)

ٚب ايتكازي ايٓؿساْٞ يف اشبدَات ايهٗٓٛاٝد١ )املعُٛ ٜد١ ٚا٭فخازضدتٝا ٚايهٗٓدٛت(ب ؾددز يف يُٝدا يف ايدبري       

ّ(ب عدٔ َا٥د١ َدٔ عًُدا٤ اي٬ٖدٛت ايٓؿداز٣ب َدٔ طبتًد  ا٭طٝداف ٚايأدسم           1982يف نإْٛ اينداْٞ َدٔ عداّ )   

 ٚايهٓا٥ظ ايٓؿسا١ْٝب ذبم هغساف صبًظ ايهٓا٥ظ ايعاملٞ.

 (.19 - 9اْعس: املعُٛ ١ٜ ا٭فخازضتٝا ٚايهٗٓٛتب اعسٜب ا٭ي َٝػاٍ ظبِ )ف 

 (. 42ب ا٭ي َٝػاٍ ظبِ )ف املعُٛ ١ٜ ا٭فخازضتٝا ٚايهٗٓٛتب اعسٜ( 6)
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   ٞ ;  ٝدث ُأضدًِ يٝؿدًب!  د  أمدر مبدصًا       (1)ٚقبٌٝ ذٖابد٘ هش بطدتإ عػدُٝاْ

ٚةددسًا ٚبددازى ٚنطَّددس ٚغددهسب  ددِ أعطدداِٖ ٚطًددب َددِٓٗ ا٭نددٌ طبددربًا     

َّ اشببص ٚاشبُس ُٖا عطدٙ ٚ َ٘.هٜ  اِٖ بأ

ٜٚطًدددل عًُدددا٤ اي٬ٖدددٛت ايٓؿددداز٣ عًددد٢ ٖدددرا ايطدددس باٱقددداف١ هش        

ا٭فخازضتٝاب ٚايعػدا٤ ايسبداْٞب اطدُٝات عدد٠; َطدتٓبط١ َدٔ قؿد١ ايعػدا٤         

ا٭مري; اييت ضٝأاٞ ذنسٖا قسٜبًا; ٚاييت َٔ أُٖٗا: ايُكدَّاع اٱهلٞب ُٚقدع 

ايدسيب ٚٚيُٝد١ ايدسيب ٚايطكدٛع ايسباْٝد١ب       ا٭قداعب َٚا٥د٠ ايسيب ٚعػا٤

ٚنددأع ايربندد١ب ٚنددأع ايددسيب ٚايكسبددإ املكدددَّعب ٚايطعدداّ املكدددَّعب      

ٚاملٓاٚي١ املكدَّض١ب ٚايتٓداٍٚب ٚنطدس اشببدصب ٚذبٝحد١ ايُكددَّاعب ٚايػدهسب       

ٚايػدددسن١ب ٚايعػدددا٤ ايطدددسٟب ٚايعػدددا٤ ا٭مدددريب ٚضدددس ا٭ضدددسازب ٚايطدددس    

ٚا٤ ا٭شيٝدد١ب ٚاملا٥ددد٠ املكدَّضدد١ب ٚايؿدد٠٬  ايهددبريب ٚضددس ا٫ذبددا  بددايسيب ٚ  

ازباَعددد١ ايعاَددد١ب ٚايربٝحددد١ املكدَّضددد١ب ٚاملػدددازن١ املكدَّضددد١ب ٚايًٝتٛزعٝدددا   

 .(2)اٱهل١ٝب ٚغسن١ عطد املطٝح ٚ َ٘

ٜؿددد  يٓدددا ذيدددو  -املكددددَّع عٓددددِٖ  -ٚيدددٓرتى نتددداي ايٓؿددداز٣ 

ايعػددا٤ َٚددا عددس٣ فٝدد٘ب  ٝددث ٚز ت ايكؿدد١ َٚددا ٜتعًددل بدددٗا يف عددد  َددٔ           

 ا٭ْاعٌٝ ٚايسضا٥ٌ ٚا٭ضأاز:

يف أ ٓدا٤ أندٌ    (3)عا٤ يف هظبٌٝ َت٢ أْ٘ يف َطا٤ أٍٚ أٜاّ عٝد ايأطدري 

                                                           

ٖٚٛ بطتإ ٜكدض٘ ايٓؿاز٣ ٜكن يف عبٌ ايصٜتٕٛ غسم أٚزغدًِٝ  "َعؿس٠ ايصٜم"عػُٝاْٞ: ن١ًُ آزا١َٝ َعٓاٖا( 1)

ايكدعب ٖٚٛ املهإ ايرٟ مت فٝ٘ ايكبأ ع٢ً املطٝح قبدٌ  ا  د١ ايؿدًب نُدا ٜدصعِ ايٓؿداز٣ب ٜٚدرنسٕٚ        

َّ املطٝح ايسي نإ ننريًا َا ٜرت    عًٝ٘ يًعصي١ ٚايعبا ٠ !!.  أٜكًا أ

 (.250 – 249(ب ٚقاَٛع ايهتاي املكدَّع )ف 2036اْعس: ايتأطري ايتطبٝكٞ يًهتاي املكدَّع )ف 

(ب ٚايٓؿسا١ْٝ ْػأاٗا ايتازؽب١ٝ ٚأؾٍٛ عكا٥دٖا 97اْعس: َا ٖٞ ايٓؿسا١ْٝ؟ حملُد اكٞ ايعنُاْٞ )ف ( 2)

ب ٚايتأطري ايتطبٝكٞ 42ب ايأكس٠ 2قاب اٱؾحا (ب ٚضأس أعُاٍ ايسضٌ ي120ًٛيعسفإ عبد اسبُٝد )ف

(ب ٚايعبا ٠ املطٝح١ٝ 509ب 396ب 100(ب ٚقاَٛع ايهتاي املكدَّع )ف 1958يًهتاي املكدَّع )ف 

(ب ٚاملعُٛ ١ٜ 3/123(ب )2/99(ب ٚاازٜل ايهٓٝط١ زبٕٛ يٛزميس )94-93هيٝاع )ف يٮزمشٓدزٜم

 (.42ف ا٭فخازضتٝا ٚايهٗٓٛتب اعسٜب ا٭ي َٝػاٍ ظبِ )

عٝد ايأطري: ٖٛ عٝد املسٚز ٚايعبٛز ٚايأسل بعد ايكدٝلب عٝدد َدٔ أعٝدا  ايٝٗدٛ ب ٜطًدل عًٝد٘ عٓددِٖ اطدُٝات          ( 3)

عد٠ب َٓٗا: عٝد ايأطريب ٚعٝد ايأؿح أٚ ايأطحب ٚعٝد ايسبٝنب ٚعٝد ايكح١ٝب ٚعٝد َٛضِ اسبس١ٜب ؼبتأٌ 
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ايأؿح ايرٟ أعدَّٙ بعأ ايت٬َٝرب ٚبعد ضباٚز٠ ب  املطٝح ٚا٬َٝرٙب  دٍٛ  

ٚفُٝا ٖدِ ٜدأنًٕٛ أمدر ٜطدٛا     "اشبا٥ٔ ايرٟ ٜطًُ٘ ٭عدا٥٘ َِٓٗب َا ْؿ٘:

َٝرب ٚقاٍ: مرٚا نًٛا ٖرا ٖٛ عطدٟب اشببص ٚبازى ٚنطَّس ٚأعط٢ ايت٬

َّ ٖدرا ٖدٛ      ٚأمر ايهأع ٚغهس ٚأعطاِٖ قا٬ً٥: اغسبٛا َٓٗدا نًهدِ; ٭

 َٞ ايرٟ يًعٗد ازبدٜدب ايرٟ ٜطدأو َدٔ أعدٌ ندنرئٜ; ملغأدس٠ اشبطاٜداب       

ٚأقدٍٛ يهددِ: هْددٞ َددٔ اٯٕ ٫ أغددسي َدٔ ْتددال ايهسَدد١ ٖددرا هش ذيددو ايٝددّٛ   

 .(1)"ٛت أبٞ ُٝٓا أغسب٘ َعهِ عدٜدًا يف ًَه

   ٘ ب َدن ٚعدٛ  بعدأ    (2)ٚعا٤ت قؿ١ ايعػا٤ أٜكًا عٓدد َدسقظ يف هظبًٝد

َّا ٖٛ َٛعٛ  عٓد َت٢  .(3)ا٫مت٬ف ع

ٚملددا "نُددا عددا٤ت عٓددد يٛقددا يف هظبًٝدد٘ َددن بعددأ ا٫مددت٬فب ٚفٝٗددا:    

ٕٵ     اناْم ايطاع١ ااهأ ٚا٫ ٓ عػس زض٫ًٛ َع٘ب ٚقاٍ هلدِ: غد٠ٛٗ اغدتٗٝم أ

ٕٵ أاأمل; ٭ْٞ أقدٍٛ يهدِ: هْدٞ ٫ آندٌ َٓد٘       آنٌ ٖرا ايأؿح َعهِ قبٌ أ

بعد  ت٢ ٜهٌُ يف ًَهٛت اتب  دِ آداٍٚ نأضدًا ٚغدهسب ٚقداٍ: مدرٚا       

ٖرٙب ٚاقتطُٖٛا بٝٓهِب ٭ْٞ أقٍٛ يهِ: هْٞ ٫ أغسي َٔ ْتال ايهسَد١  

                                                           

هضدسا٥ٌٝ َدٔ َؿدسب ٚغدسم فسعدٕٛ ٚعٓددٙب       بدبل   ب٘ ايٝٗٛ  ابتٗاعًا ٚفس ًا برنس٣ مسٚل ٚظبدا٠ َٛضد٢   

َٚدا٘ ضدبع١ أٜداّب َبتد٥د١ َدٔ َطدا٤ ايٝدّٛ ايسابدن عػدس َدٔ غدٗس ْٝطدإ )أبسٜدٌ(ب َدٔ ايطد١ٓ ايٝٗٛ ٜد١ب ٖٚدٛ                 

املعسٚف بايتكِٜٛ ايكبطدٞ  "أبٝب"َٚعٓاٙ ايسبٝنب ٖٚٛ غري"أبٝب"ايػٗس ايطابن َٔ ايتكِٜٛ ايعربٟب ٜٚطُْٛ٘ غٗس

ٌ ايؿٝ ب ٚيف عٝد ايأطري اكدّ ا٭قا ٞ ٚايكساب  ٚا٪ندٌب نُدا ٜ٪ندٌ    ايأسعْٛٞب فا٭مري ٜكن يف فؿ

فٝ٘ ايأطريب ٚؼبتأٌ ب٘ ايٓؿاز٣ أٜكًا َا ب  ايناْٞ ٚايعػسٜٔ َٔ َازع هش اشبداَظ ٚايعػدسٜٔ َدٔ أبسٜدٌب     

نُددا  -ري; ٭ْدد٘ ٜددرنسِٖ  ِب ٜٚطددُْٛ٘ أٜكددًا بعٝددد ايكٝاَدد١ب ٚايعٝددد ايهددب    دا ٖدددِ أعٝدٔ أٖدددْٛ٘ َدددٚػبعًدد

َّٕ عؿدس            -ٕٚ ٜعتكد بكٝا١َ ايدسي ٜطدٛا َدٔ قدربٙب ٚاضدتبديٛا ايدربا٥ح ٚايكدساب  بداشببص ٚاشبُدسب ٜٚكٛيدٕٛ: ه

 ايربا٥ح اْت٢ٗ بٛاضط١ املطٝح ايسي ايرٟ قدّ ْأط٘ ذبٝح١  ١ٝ هش ا٭بد!!.  

 (ب135(ب ٚا٭ضدأاز املكدَّضد١ يعًدٞ عبدد ايٛا دد )ف      189 – 180اْعس: ايأهس ايدٜل ايٝٗدٛ ٟ سبطدٔ ظاظدا )ف   

سات ددد ب ايأك5ٛزْنٛعب اٱؾدحا   ددد ٌ نددد ظ ا٭ٚش هش أٖددد ٛيد١ بددايدد(ب ٚزض92ٚقؿ١ ا٭ ٜإ يسفكٞ شاٖس )ف 

(ب ٚ كا٥ل أضاضد١ٝ يف اٱميدإ املطدٝحٞ يًكدظ فداٜص فدازع       680–678ب ٚقاَٛع ايهتاي املكدَّع )ف 8– 7

 (.80– 73ب 13(ب ٚأعٝا ْا ٚهميآْا ملٛزٜظ أ ٜب )ف249)ف

 .29 – 17ب ايأكسات ٢26ب اٱؾحا  هظبٌٝ َت( 1)

 .25 – 12ب ايأكسات 14اْعس: هظبٌٝ َسقظب اٱؾحا  ( 2)

 يف أ ٓا٤ ْكد ٖرا ايطس يف ايأؿٌ ايناْٞ َٔ ٖرٙ ايدزاض١. –بإذٕ ات  –ضٝأاٞ اسبدٜث عٔ ٖرا ا٫مت٬ف ( 3)



 133 سر االفخارستيا الكنسي )العشاء الرباني(

 ت٢ ٜأاٞ ًَهٛت اتب ٚأمر مبصًا ٚغهس ٚنطَّس ٚأعطداِٖ قدا٬ً٥: ٖدرا    

 .  (1)"ٖرا يرنسٟ ٖٛ عطدٟ ايرٟ ٜبرٍ عٓهِ. اؾٓعٛا

َّدا ٖدٛ َٛعدٛ  يف       (2)ٚعا٤ ذنس ايعػا٤ ا٭مري عٓد ٜٛ ٓدا  َغداٜسًا متاَدًا ع

َّ  دٚ ٘ نإ قبٌ عٝد ايأؿح.  ا٭ْاعٌٝ اين٬ ١ ايطابك١ب ٚ ا ذٴنس فٝ٘: أ

َّ      "قدداٍ ؾددا ب اٱظبٝددٌ:   َّددا ٜطددٛا قبددٌ عٝددد ايأؿددحب ٖٚددٛ عددامل أ أ

ب هذ نإ قد أ ب ماؾدت٘  ٭ياضاعت٘ قد عا٤ت يٝٓتكٌ َٔ ٖرا ايعامل هش 

 .(3)"ايرٜٔ يف ايعامل أ بِٗ هش املٓت٢ٗب فح  نإ ايعػا٤...

ََّا َدا ٜتعًدل بٗدرا ايطكدظ ٚايطدس ايهٓطدٞ يف ٖدرا اٱظبٝدٌب فكدد           ٚأ

عا٤ فٝ٘ يف َٛطٔ آمس يٝظ ي٘ ع٬ق١ بايعػا٤ ا٭مريب ٚفٝ٘ َٓطدٛي يعٝطد٢   

:"        ْدا ٖدٛ مبدص اسبٝدا٠.     اسبل أقدٍٛ يهدِ: َدٔ ٜد٪َٔ بدٞ فًد٘  ٝدا٠ أبدٜد١. أ

آبددا٩نِ أنًددٛا املددٔ يف ايربٜدد١ َٚددااٛا. ٖددرا ٖددٛ اشببددص ايٓدداشٍ َددٔ ايطددُا٤;     

ُّ ايددرٟ ْددصٍ َددٔ       يهددٞ ٜأنددٌ َٓدد٘ اٱْطددإ ٫ٚ ميددٛت. أْددا ٖددٛ اشببددص اسبدد

ٕٵ أنددٌ أ ددد َددٔ ٖددرا اشببددص ؼبٝددا هش     د. ٚاشببددص ايددرٟ أْددا  ا٭بددايطددُا٤ب ه

 .(4)"أعطٞ ٖٛ عطدٟ ايرٟ أبري٘ َٔ أعٌ  ٝا٠ ايعامل

ٕٵ مل اأنًٛا عطدد  "ٚفٝ٘ أٜكًا: فكاٍ هلِ ٜطٛا: اسبل اسبل أقٍٛ يهِ: ه

ابددٔ اٱْطددإب ٚاػددسبٛا  َدد٘ فًددٝظ يهددِ  ٝددا٠ فددٝهِ. َددٔ ٜأندٌد عطدددٟ         

َّٕ عطددٟ َأنٌد           ٜٚػسي  َٞ فًد٘  ٝدا٠ أبدٜد١ب ٚأْدا أقُٝد٘ يف ايٝدّٛ ا٭مدري; ٭

 .(5)"٘ لب ٚ َٞ َػسي  لب َٔ ٜأنٌ عطدٟ ٜٚػسي  َٞ ٜنبم يفَّ ٚأْا فٝ

ٚظبد بٛيظ أٚ َا نإ ٜعسف بػاٍٚٚ ايٝٗٛ ٟ ٜؿس  برنس أنٌ عطدد  

١ َتبعد١; ٚذيدو           ايسي ٜطٛا ٚغسي  َ٘د !  اعٝدًا زبعٌد ذيدو عُد٬ً َطدتدميًاب ٚضٓد

  :ٍ عب  ٝدث ٜكدٛد ُم َدٔد ايددسي َددا  "يف زضدايت٘ ا٭ٚش هش أٖدٌد نٛزْندٛد ٭ْددل اطًد

                                                           

 .20 – 7ب ايأكسات 22هظبٌٝ يٛقاب اٱؾحا  ( 1)

 .13ا  اْعس: هظبٌٝ ٜٛ ٓاب اٱؾح( 2)

 .2 -1ب ايأكسات 13هظبٌٝ ٜٛ ٓاب اٱؾحا  ( 3)

 .51 – 47ب ايأكسات 6هظبٌٝ ٜٛ ٓاب اٱؾحا  ( 4)

 .56 – 53ب ايأكسات 6هظبٌٝ ٜٛ ٓاب اٱؾحا  ( 5)
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ِ فٝٗدداب     ا يف ايًًٝد١ ايدديت أضًد َّ ايدسي ٜطدٛد ُتهِ أٜكددًاب ه أمدر مبددصًا ٚغددهس   ضًد

عٛا           ب اؾٓد ز ٭عًهِد اب ٖدرا ٖٛد عطددٟب ٚاملهطٛد فهطَّسب ٚقداٍ مدرٚا نًٛد

ا قدا٬ً٥: ٖدرٙ ايهدأع ٖٞد           ٖرا يرنسٟب نريو ايهدأع أٜكدًا بعدد َدا اعػٛد

ايعٗد ازبدٜد بدَٞ. اؾٓعٛا ٖرا نًُا غسبتِ يرنسٟب فإْهِ نًُدا أنًدتِ   

ٕٵ  .(1)"ػب٤ٞ ٖرا اشببصب ٚغسبتِ ٖرٙ ايهأعب ربربٕٚ  ٛت ايسي هش أ

ٖٚرا ايطكظ أٚ ايطس فسٜك١ نٓط١ٝب متازع يف ايهٓٝط١ب ذبدم ه از٠  

َٴساطِب اد٪ ٣ بعدد اد٠ٚ٬ ؾد٠٬ ا٭ْدافٛزا      ب (2)اجملًظ ايهٓطٞب ع٢ً ٜد قطٝظ 

ٚ ِ تٗا٫تب ٚبعد َبا ي١ ايرتا ٝب َٔ اسبكٛز ا٭بٚا٠ٚ٬ ا٭ ع١ٝ ٚا٭ْاغٝد ٚايرتاْٝ

ِ بعكددًاب ٚبٛعٛد  اشببددص ٚاشبُدسب ايدد    ز مشاَطدد١  بعكٗد  (3)رٟ ٜٛشع٘د عًدد٢ اسبكٛد

 ٚزٚ  ايكدع.  ا٫بٔٚ ا٭يايهٓٝط١ب بعد َبازن١ ز٥ٝظ اجملًظ ٚ عا٥٘ باضِ 

ٚقد ٜكِٝ أ د مشاَطد١ ايهٓٝطد١ ايُكدداع اضدتنٓا٤ ٚيعدسٚف َعٝٓد١ب       

ٚبعد املبازن١ اًو ٜأنٌ اسبكٛز اشببصب ٜٚػسبٕٛ اشبُسب َعتكدٜٔ أْٗدِ  

َّ املطدٝح  اقدس      أنًٛا عطد ايسي ٜطٛا املطٝح بصعُِٗب ٚغدسبٛا  َد٘ب ٚأ

يف نٌ أفخازضدتٝا اكداّب صبدد ٜٔ يف ذيدو عكٝدد٠ ايهأداز٠ب ٚقدد ربتًد          

َّ   -ْٛعددًا َددا  - طسٜكدد١ ايكٝدداّ بٗددرا ايُكددداع َددٔ نٓٝطدد١ ٭مددس٣ب غددري أ

ُْٛ٘ مل ؽبتًدد ب َٚددٔ ذيددو ا٫مددت٬ف دبددٜٛص كددأضاضددٝات ٖددرا ايطكددظ َٚ

طري بدد٫ً َدٔ مبدص اشبُدريب     ايهٓٝط١ ايها ٛيٝهٝد١ أ ا٤ ا٭فخازضدتٝا بدايأ   

 .(4)ٚعدّ دبٜٛصٙ َٔ ايهٓٝط١ ا٭ز ٛذنط١ٝ
                                                           

 .25 - 23ب ايأكسات 11زضاي١ بٛيظ ا٭ٚش هش أٌٖ نٛزْنٛعب اٱؾحا  ( 1)

ِ "ظ عٓد ايٓؿاز٣ب اييت ابدأ  ٛععد١: ٖٞ ؾ٠٬ ايتكد١َ ٚايتكدٜ"Anaphora"ا٭ْافٛز٠( 2) ب ٖٚدٞ  "ازفعٛا قًدٛبه

 ."َكدع َكدع َكدع"اٛط١٦ يرت١ُْٝ

 (.58/  1اْعس: املعجِ املٛضٛعٞ يطٌٗٝ شناز )

مشاَط١: ان مشاعب بأتح ايػد ب ٚاػددٜد املدِٝب ٜكداٍ يًسعدٌ َدِٓٗ مشداعب ٚيًُدسأ٠ مشاضد١ب ٚايهًُد١           ( 3)

ٖٚددٞ زابدد١ نٓطدد١ٝ َعٓاٖددا اشبددا ّب َُٚٗتدد٘ اشبدَدد١ ايسٚ ٝدد١     ب" ٜددانْٛظ"َددأمٛذ٠ َددٔ ايهًُدد١ ايْٝٛاْٝدد١ 

ٚايٛعغ أ ٝاًْاب ٖٚٛ  ٕٚ ا٭ضك  ٚايكطدٝظ يف املسابد١ب ٚايػدُاع َدِٓٗ ٜعُدٌ بد  ايسعداٍب ٚايػُاضد١ بد           

 ايٓطا٤ب ٚعٌُ ايػُاَط١ يف ايهٓٝط١ ٜعٛ  يٛقم َبهس َٔ شَٓٗا.

 (.520 – 519اْعس: قاَٛع ايهتاي املكدَّع )ف 

سا١ْٝ؟ حملُد اكٞ ايعنُاْٞ (ب َٚا ٖٞ ايٓؿ198ب 140: ضباقسات يف ايٓؿسا١ْٝ ٭بٞ شٖس٠ )فاْعس( 4)
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 ٌ ؼبددٌ زٚ   بعٓدددَا ٜٓتٗدددٞ ز٥ددٝظ اجملًددظ َدددٔ ايدددعا٤   ":ٜكددٍٛ ضددا٥سٜ

ّ   –ايكددددع   بعًدددد٢ اشببدددص ٚاشبُدددس   – ددددٞ مايدددد ت   (1) ايددددرٟ ٖددددٛ أقٓدددٛ

 .(2)"ٚؼبٛيدُٗا عطدًا ٚ ًَا

٭فخازضتٝا ابكد٢  يهٔ نٝأ١ٝ  كٛز املطٝح يف ا"ٚعا٤ يف بٝإ يُٝا:

ٖددددرا ٖددددٛ )فسٜددددد٠ب فٝطددددٛا قدددداٍ فددددٛم اشببددددص ٚاشبُددددس يف ا٭فخازضددددتٝا:  

عطدٟ...ٖرا ٖٛ  َٞ..(. َا أعًٓ٘ املطٝح  لب ٖٚرا اسبل ٜتِ نًُا أقُٝم 

 .(3)"ا٭فخازضتٝا

ٜٚكّٛ ايٓؿاز٣ بٗرا ايطكظ اَتنا٫ً ملا عا٤ يف هظبٌٝ يٛقا فُٝا ٜعصْٚ٘ 

ب ٚفُٝددا ذنددسٙ بددٛيظ يف   (4)"نسٟاؾددٓعٛا ٖددرا يددر  "أْدد٘ قدداٍ:  يعٝطدد٢ 

اؾدددٓعٛا ٖدددرا نًُدددا غدددسبتِ يدددرنسٟب  "زضدددايت٘ ا٭ٚش ٭ٖدددٌ نٛزْندددٛع:

فإْهِ نًُا أنًدتِ ٖدرا اشببدصب ٚغدسبتِ ٖدرٙ ايهدأعب ربدربٕٚ  دٛت         

ٕٵ ػب٤ٞ  .(5)"ايسي هش أ

نُدددددا اعتكدددددد ايهٓٝطددددد١ ايها ٛيٝهٝددددد١ ايغسبٝددددد١ب ٚايهٓٝطددددد١      

َّ َدددٔ أندددٌ ا٭ز ٛذنطددد١ٝ ايػدددسق١ٝب ٚندددنري َدددٔ ايهٓدددا٥ظ ا٭مددد   س٣: أ

اشببددصب ٚغددسي اشبُددس يف ٖددرا ايُكددداعب فكددد أنددٌ عطددد ٜطددٛا املطددٝح      

                                                           

(ب ٚايعبا ٠ املطٝح١ٝ 261(ب ٜٚا أٌٖ ايهتاي اعايٛا هش ن١ًُ ضٛا٤ يس٩ٚف غًيب )ف 96 –95)ف

تٝا (ب ٚاملعُٛ ١ٜ ا٭فخازض53(ب ٚ ضتٛز ايهٓٝط١ اٱظب١ًٝٝ  ؿس )ف 119ب 93هيٝاع )ف  يٮزمشٓدزٜم

 (. 58/  1(ب ٚاملعجِ املٛضٛعٞ يطٌٗٝ شناز )52ب 47 – 46ٚايهٗٓٛتب اعسٜب ا٭ي َٝػاٍ ظبِ )ف 

أقٓددّٛ: اعٗددا أقدداِْٝب ٖٚددٞ نًُدد١ ضددسٜا١ْٝب ٚقٝددٌ: زَٚٝدد١ب ٖٚددٞ  عٓدد٢: ايػددخـ ايددس٥ٝظب أٚ: ايػددخـ     ( 1)

َّٕ املكؿد          ٛ  بدا٭قّٓٛ يف  ا٭ضاعبب ٚايهٓا٥ظ ايػدسق١ٝ اأكدٌ اضدتخداّ نًُد١ أقٓدّٛ عدٌ نًُد١ غدخـ; ٭

ب ٚزٚ  ايكددعب ٜٚطًدل ا٭قٓدّٛ    ا٫بٔايتنًٝث: نٝإ ذااٞب أٚ يف ايراتب ٚيًٓؿاز٣  ٬ ١ أقاِْٝ ٖٞ: اٯيب ٚ

عٓد أفًدٛط  َدٔ ايأ٬ضدأ١ عًد٢ أ دد َبدا ٨ ايعدامل اين٬ د١ عٓددٙب ٖٚدٞ: ايٛا دد ٚايعكدٌ ٚايدٓأظب ٚاطد١ُٝ               

 َٔ آ از ايأًطأ١ اٱغسٜك١ٝ ع٢ً املطٝح١ٝ. ايٓؿاز٣  ايٛ ِٗ با٭قاِْٝ َن ذبدٜدٙ بن٬ ١ ٖٛ أ س

ايدددتأهري اٱضددد٬َٞ حملُدددد ايبٗدددٞ (ب ٚازباْدددب اٱهلدددٞ يف 497 – 496/  12اْعدددس: يطدددإ ايعدددسي ٫بدددٔ َٓعدددٛز )

 (.9(ب ٚأقاِْٝ ايٓؿاز٣ ٭محد  جاشٟ ايطكا )ف 81)ف

 (. 97اْعس: َا ٖٞ ايٓؿسا١ْٝ؟ حملُد اكٞ ايعنُاْٞ )ف ( 2)

 (.46ازضتٝا ٚايهٗٓٛتب اعسٜب ا٭ي َٝػاٍ ظبِ )ف املعُٛ ١ٜ ا٭فخ( 3)

 .20 – 7ب ايأكسات 22هظبٌٝ يٛقاب اٱؾحا  ( 4)

 .25 - 23ب ايأكسات 11زضاي١ بٛيظ ا٭ٚش هش أٌٖ نٛزْنٛعب اٱؾحا  ( 5)
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ايسيب ٚغسي  َ٘ب ع٢ً اسبكٝك١ ٫ اجملاشب فداشببص ٚاشبُدس ذبد٫ٛ عٓددِٖ     

هش عطد املطٝح ٚ َ٘ب ٚقد اكسز ٖدرا املبددأ ْٗا٥ٝدًا يف اجملُدن اينداْٞ عػدس       

 .(1)(1215ّ)ٖٚٛ اجملُن اي٬اساْٞ ايسابنب املٓعكد بسَٚا ض١ٓ 

١  "اسٜدددْتٛ"ٚعددا٤ يف اجملُددن ايتاضددن عػددس املٓعكددد بددد  اٱٜطايٝدد١ َددا بدد  ضدٓد

ز ًا عًددد٢ املخدددايأ  ملدددا اعتكددددٙ ايهٓٝطدددت  ايها ٛيٝهٝددد١     ّ(1563–1542)

َّ اشب٬ف قد غداا يف اًدو ايأدرت٠ فُٝدا اكدُٓ٘ ايعػدا٤        ٚا٭ز ٛذنط١ٝب  ٝث ه

ٖٚددِ ا٭غًددب ٚبدد  املخددايأ   ايسبدداْٞ َددٔ اضددتحاي١ يًخبددص ٚاشبُددس بدد  امل٪ٜدددٜٔ

قدد اعتكددت نٓٝطد١ ات  ا٥ُدًا بأْد٘ بعدد ايتكددٜظ ٜٛعدد         "ِٖٚ ا٭ق١ًٝ َا ْؿ٘:

عطددد زبٓددا اسبكٝكدٞد ٚ َدد٘ اسبكٝكدٞد َددن ْأطدد٘ ٫ٖٚٛادد٘ ذبددم أعددسا  اشببددص     

َّٕ ٜطددٛا          َّٕ ندد٬ً َددٔ ايػددهً  ؼبتددٟٛ َددا ؼبتددٟٛ ن٬ُٖددا; ٭ ٚاشبُددسب ٚأ

    ٚ ذبدم أؾدغس أعدصا٤ ٖدرا ايػدهٌب      املطٝح ٖٛ بهُايد٘ ذبدم غدهٌ اشببدصب 

نُدا أْد٘ ٖدٛ نًدد٘ أٜكدًا ذبدم غدهٌ اشبُددس ٚاٝدن أعصا٥د٘ب ٚقدد اعتكدددت          

ايهٓٝطدد١ أٜكددًا اعتكددا ًا  ابتددًا بأْدد٘ بتكدددٜظ اشببددص ٚاشبُددس ٜطددتحٌٝ ناَدٌد       

عددٖٛس اشببددص هش عددٖٛس عطددد زبٓدداب ٚناَدٌد عددٖٛس اشبُددس هش عددٖٛس  َدد٘      

   ّ ٕٵ   اعدداشب ٖٚددرا ايتغددٝري قددد  عدد٢ بهدٌد ؾددٛايب فًٝتددص هذًا اٝددن املدد٪َٓ  بددأ

 .(2)"ٜعدٚا ٖرا ايطس املكدَّع ايعبا ٠ املطتٛعب٘ يٲي٘ اسبكٝكٞ

هيٝدددداع عددددٔ أنددددٌ اشببددددص ٚاشبُددددس يف ٖددددرا     ا٭زمشٓدددددزٜمٜكددددٍٛ 

هُْٗا عطدد ايدسي ٚ َد٘ ايهسميدإ باضدتحايتُٗا هش عطددٙ ٚ َد٘        ":ايُكداع

َّ ايسي قد  د أندد يٓدا بأْٓدا    اسبكٝك ب ٚ ٓدصي١ اَتدا  يتجطد ايسي عٝٓ٘... ه

ضٓأنً٘  كٝك١ ْٚػسب٘  كٝكد١ب ٚيدٝظ فكدل بدايسَص ٚاشبٝداٍ نُدا ٜددعٞ        

ايربٚاطتاْمب ٚبٛيظ ايسضٍٛ ٜنبم ذيو... ٖرا ٖٛ بايكبل ايطس ايرٟ ٜأٛم 

    َّ عكٛيٓددا; ٚيهددٔ ميهٓٓددا قبٛيدد٘ ٚاٱٜكددإ بدد٘ بايددرٖٔ املطددتٓري باٱميددإب ه
                                                           

ٞ شٖددس٠ )ف( 1) ١ٝ ٭بدد ؿددسْا عددس: ضباقددسات يف آي ٞ )ف  181–180ْا ٞ ايعنُددْا ١ٝ؟ حملُددد اكدد ؿددسْا ٞ آي دد َدداٖ  (ب 97–96(بٚ 

ح١ٝ   ص فدددازع    93 –91هيٝددداع )ف يٮزمشٓددددزٜمٚايعبدددا ٠ املطددٝد ٞ يًكدددظ فدددٜا ح ٕ املطددٝد ١ يف اٱميدددا (بٚ  كدددا٥ل أضاضددٝد

ٝػٍا ظبِ )ف253-252)ف ٗٓٛتب اعسٜب ا٭يَ  ايه املعُٛ ١ٜ ا٭فخازضتٝاٚ   (.47(بٚ 

 (. 227ب 181 – 180اْعس: ضباقسات يف ايٓؿسا١ْٝ ٭بٞ شٖس٠ )ف ( 2)
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َّ ق٠ٛ ايسٚ  اا٭ب يكدع ٖدٞ ايديت ذبدٍٛ اشببدص     ا٤ ايكدٜطٝ  ٜ٪ندٕٚ ع٢ً أ

َّ ندد٬ّ ايددسي عددٔ       ٚاشبُددس هش عطددد ايددسي ٚ َدد٘ ايهسمي ...هْٓددا ْعًددِ أ

ا٫ضتحاي١  كٝكٞ. ن٬ّ ايسي ٖٛ ايه٬ّ اسبكٝكٞب ايأاعدٌ ٚايكدا ز عًد٢    

نٌ غ٤ٞ; ٚيهٓ٘ َٔ ايبدٜٗٞ أْٓدا ٫ ْطدتطٝن ذبًٝدٌ ا٫ضدتحاي١ ٚطسٜكتٗدا      

َّ اشببدص ٚاشبُدس ٫ ٜعدٛ إ     ٚايربٖإ عٓٗا نأْدٗا آي١ أٚ ع١ًُٝ نُٝٝ اٜٚد١...ه

          َّٕ ؾٛز٠ عطد ايدسي ٚ َد٘ب  اغداب بدٌ عطدد ايدسي عٝٓد٘ بهدٌ اأنٝدد; ٭

 .(1)ايسي قاٍ: ٖرا ٖٛ عطدٟب ٚمل ٜكٌ ؾٛز٠ عطدٟ"

يف  دد  ظبددد بعددأ ايٓؿدداز٣ يف ايكدددِٜ ٚاسبدددٜث اعتددرب أندٌد اشببددص        

ظ  كٝكدد١ب ٚعًدد٢ زأع ايكددا٥ً  ح ٚ َد٘د ٚيدٝد  بددريو يف ٚاشبُددس زَددصًا زبطددد املطدٝد

يٞ يف ايكدسٕ         ٛع ايسضٛد ٬ ٟب ٚا ٓاضٝد ايكدِٜ أٚغطدطٝٓٛع يف ايكدسٕ اينايدث املٝد

ظ      ايسابن امل٬ٝ ٟب ٜٚٛ ٓا أزػباْا اٱٜسيٓدٟ يف ايكدسٕ ايتاضدنب ٚبسْغدازٜٛع; ز٥ٝد

    ;ٕٛ ٬ ٟب ٚطا٥أد١ ايبطسٚبسٜطٝد َدزض١ اٛزع بأسْطا يف ايكسٕ اسبا ٟ عػس املٝد

٬ ٟب ٚطا٥أددد١    ا٬َٝدددر بطدددسع  ٟ بسٜدددص بأسْطدددا يف    ايكدددسٕ اينددداْٞ عػدددس املددٝد

ٍ أنندس َدا ظٗدس         ٬ ٟب ٚظٗدس ٖدر ايكٛد ا٭يبٝجٓطتٝ  يف ايكسٕ اينايث عػس املٝد

 .(2)عػس امل٬ٝ ٟ ع٢ً ٜد َازأ يٛ س ٚطا٥أت٘ ايربٚاطتاْم عيف ايكسٕ ايطا 

اتهٕٛ فسٜك١ ايعػا٤ ايسبداْٞ َدٔ عٓؿدسٜٔ    "ٜكٍٛ ايكظ فاٜص فازع:

 .(3)"هغاز٠ هش عطد املطٝح ٚ َ٘ ُٖا: اشببص ٚاشبُسب ُٖٚا

َّ عطد املطدٝح ٚ َد٘ ٫ ٜهْٛدإ  اقدسٜٔ عطددًٜا ٫ٚ      "ٜٚكٍٛ أٜكًا: ه

عطًُٝا يف اشببص ٚايهدأع; ٚيهدٔ املطدٝح ؼبكدس زٚ ٝدًا ٱميدإ املتٓداٍٚب        

ٚ كددٛزٙ  ددل َنددٌ  كددٛز ايعٓاؾددس اشبازعٝدد١ يًحددٛاع ايعدداٖس٠ب ٚاملتٓدداٍٚ 

ميدإ ٜكبدٌ املطدٝح َؿدًٛبًا َدن اٝدن       ٜتٓاٍٚ عطد املطٝح ٚ َ٘ زٚ ًٝاب ٚباٱ

                                                           

 (.93 – 91 ايعبا ٠ املطٝح١ٝ )ف( 1)

اٱظبٌٝد يًجعأدسٟ )    ( 2) زا٠ٚ  ٔ  دسف ايتٛد عس: ربجٌَٝ  ٛا٤ يدس٩ٚف        1ب   586/  2ْا د١ ضد ٛا هش نًُ ٌ ايهتداي اعداي د ٜٚدا ٖأ (ب 

ٞ )ف 270غًيب )ف  ٞ ايعنُْا ١ٝ؟ حملُد اك ؿسْا ٞ آي َاٖ  ٞ يًكدظ      97 – 96(بٚ  ح ٕ املطٝد ١ يف اٱميدا (بٚ  كدا٥ل أضاضٝد

ص فازع )ف  املعُٛ ١ٜ ا253 - 252فٜا ٝػٍا ظبِ )ف (بٚ  ٗٓٛتب اعسٜب ا٭يَ  ايه  (.46٭فخازضتٝاٚ 

 (.252 كا٥ل أضاض١ٝ يف اٱميإ املطٝحٞ )ف ( 3)
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 .(1)"ايربنات ايٓادب١ عٔ َٛا٘

زميس ذانددسًا َٛقدد  ايهٓدا٥ظ ايػددسق١ٝ ٚايغسبٝدد١ َدٔد ٖددرا    ٕ يدٛد ٍ عدٛد ٜٚكٛد

بٛقٛد  ٖٛد ازبدص٤ املسندصٟ يف      –عػدا٤ ايدسي    –نإ ضدس ا٭فخازضدتٝا   "ايطس:

٠ٛ ايعبا ٠ يهٌد َٔد ايهٓدا٥ظ ايػدسق١ٝ ٚايغسبٝد١. ندإ ا٫عتكدا  ايساضدل أْ٘د بكد          

ات ٜؿبح املطٝح  اقسًا َٚٛعٛ ًا يف اشببص ٚاشبُس. عًد٢ أٜد١  داٍ ندإ ٖٓداى      

فأدٞد ايغددسي ماؾدد١ بعددد أٚغطددطٝٓٛعب  بفددسم يف ايتأنٝددد بدد  ايػددسم ٚايغددسي

١ً يًغأدسإ ٚايدتطٗري َٔد اشبطٝد١ب          ؾازت ايأهس٠ عٔ ضدس ا٭فخازضدتٝا أْ٘د ٚضٝد

َّدا    ٚأْ٘ ٌَٝ َٔ ات يٝهٕٛ ز ًُٝا باشباط٤٢ب ٚأْ٘ اضدتعا   ٠ يًػدسن١ املتٗدَد١. أ

ّ    -يف ايػسم فهاْم ايأهس٠ عٔ ايعػا٤  أْ٘د أضاضدًا ضدس     –َٚا ادصاٍ هش ايٝٛد

   ٍ ععِٝب ضبٝٞب ٚاٖب اسبٝا٠ب فٝ٘ ٜتًك٢ املتٓاٍٚ ازبطد املتحٍٛب ٚايددّ املتحٛد

 .(2)"يًسيب ٚبُٗا ٜؿري غسٜهًا يًطبٝع١ اٱهل١ٝ

- د; ٭ْ٘ ّٜٛ ايدسي  ٪ ٣ ٖرٙ ايػعري٠ عد٠ َسات يف ايعاّ أٜاّ ا٭ٚاٴ

 ٕ بدددإع٬ٕ َدددٔ ايهٓٝطددد١ ْأطدددٗاب قبدددٌ اْعكدددا  ايعػدددا٤      -نُدددا ٜعتكددددٚ

بأضبٛع  أٚ أننسب ٫ٚ اعكد يٮفسا  ع٢ً  د٠ب بدٌ اعكدد ااعٝد١ب ه٫ يف    

 ددا٫ت ْددا ز٠; ندداملس  ٚعبددٛٙب بػددسط هغددساف اجملًددظ ايهٓطددٞ عًدد٢       

ٕٵ اٴ ٚا دد٠ يف عٝدد   ٪ ٣ أزبن َسات يف ايعاّ ع٢ً ا٭قٌب أٚ َس٠ ذيوب ٚػبب أ

 .(3)ايأؿح ع٢ً ا٭قٌ

ايعدٜدد َدٔ    - طدب َعتكدد أؾدحاب٘     –ٖٚرا ايطس ٜٴٓاٍ عٔ طسٜكد٘  

 ا٫ضتحكاقات ٚا٫َتٝاشات ٚاملصاٜا; اييت َٔ أُٖٗا:

اشب٬ف ٚا٫ضتٓاز٠  غأس٠ اشبطاٜداب ٚذيدو نُدا عدا٤ يف هظبٝدٌ َتد٢       -1

ٖٛ  َدٞ ايدرٟ   ٖرا "فُٝا ٜس٣ٚ عٔ املطٝح أْ٘ يف أ ٓا٤ ايعػا٤ ا٭مري قاٍ:

                                                           

 (.255 كا٥ل أضاض١ٝ يف اٱميإ املطٝحٞ )ف ( 1)

 (.254/  3اازٜل ايهٓٝط١ زبٕٛ يٛزميس )( 2)

(ب 119هيٝاع )ف  زٜميٮزمشٓد(ب ٚايعبا ٠ املطٝح١ٝ 235اْعس:  زاضات يف ا٭ ٜإ يطعٛ  اشبً  )ف ( 3)

 (.98/  2(ب ٚاازٜل ايهٓٝط١ زبٕٛ يٛزميس )53ٚ ضتٛز ايهٓٝط١ اٱظب١ًٝٝ  ؿس )ف 
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ب ٚعدا٤  (1)"يًعٗد ازبدٜدب ايرٟ ٜطأو َدٔ أعدٌ ندنرئٜ ملغأدس٠ اشبطاٜدا     

ايدددرٟ يٓدددا فٝددد٘ ايأددددا٤ب بدَددد٘ غأدددسإ  "يف زضددداي١ بدددٛيظ هش نٛيٛضدددٞ:

 .(2)"اشبطاٜا

دٜدد١ ٚايعُددل ٚايطددُٛ ملددٔ ٜأنددٌ عطددد ايددسي ٜطددٛاب ٚذيددو     ا٭باسبٝددا٠ -2

عطدٟ ٜٚػسي َٔ ٜأنٌ "نُا عا٤ يف هظبٌٝ ٜٛ ٓا عٔ املطٝح أْ٘ قاٍ:

نُدا  "ب ٚفٝد٘ أٜكدًا:  (3)" َٞ فً٘  ٝا٠ أبدٜد١ب ٚأْدا أقُٝد٘ يف ايٝدّٛ ا٭مدري     

ب فُٔ ٜأنًل فٗٛ ؼبٝا بدٞب ٖدرا ٖدٛ    ا٭ياسبٞ ٚأْا  ٞ ب ا٭يأزضًل 

اشببص ايرٟ ْصٍ َٔ ايطدُا٤. يدٝظ نُدا أندٌ آبدا٩نِ املدٔ َٚدااٛا. َدٔ         

 .(4)"دا٭بٜأنٌ ٖرا اشببص فإْ٘ ؼبٝا هش 

ِ   د ع  طٛا املطٝح ايسياينبات يف ٜ-3 ب ٚا٫ذبدا  َعد٘ب َٚدٔ    د  ًد٢  دد شعُٗد

 ِ ا٫َت٤٬ َٔ ايٓعِ ٚاملٛاٖب ايٓادب١ عٔ ا٫ذبا  ايٓااج َدٔ أندٌ عطدد    

ايددسي ٚغددسي  َدد٘! ٚذيددو نُددا عددا٤ يف هظبٝددٌ ٜٛ ٓددا عددٔ املطددٝح أْدد٘         

َّ"قاٍ:  .(5)"ب ٚأْا فَٝ٘ٔ ٜأنٌ عطدٟ ٜٚػسي  َٞ ٜنبم فدددد

ٔ "ى اٱضهٓدز١ٜ:ٜكٍٛ ٜسيٝظ ا٭ٍٚ; بطسٜس ايٛ ٝددب باسبهُد١    ا٫بد

ٚعددد َٚٗددد ايطددبٌٝ ايددرٟ ْددأاٞ بدد٘ هش       ا٭يايدديت ٖددٞ  هُتدد٘ ٚ ػددٛز٠    

ا٫ذبا  باتب ٚببعكدٓا ايدبعأب عبدٔ أْأطدٓا بدسغِ أْٓدا بامت٬فاآدا أفدسا          

٭ْ٘ بازبطد ايٛا ددب عطددٙ ٖدٛب ٜبدازى َدٔ       بَٓأؿًٕٛ يف ايسٚ  ٚازبطد

دَّعب ٚػبعًدِٗ عطددًا ٚا ددًا َدن ْأطد٘ َٚدن       ٜ٪َٕٓٛ بد٘ بٛاضدط١ ايعػدا٤ املكد    

ٕٵ نٓددا اٝعٓددا ْػددرتى يف اشببددص ايٛا دددب فهًٓددا    بعكددِٗ ايددبعأ.. ٭ْدد٘ ه

ٕٵ ٜتجددددصأ املطددددٝح يددددريو ادددددع٢   ْؿددددري عطدددددًا ٚا دددددًاب ٭ْدددد٘ ٫ ميهددددٔ أ

                                                           

 .28ب ايأكس٠ 26هظبٌٝ َت٢ب اٱؾحا  ( 1)

ي١ بدددٛيظ هش ايعددددرباْٝ ب  ب ٚاْعدددس أٜكدددًا: زضدددا   14ب ايأكدددسات  1زضددداي١ بدددٛيظ هش نٛيٛضدددٞب اٱؾدددحا      ( 2)

 .7ب ايأكس٠ 1ا٭ٚشب اٱؾحا  ب ٚزضاي١ ٜٛ ٓا 22ب ايأكس٠ 9اٱؾحا 

 .54ب ايأكس٠ 6هظبٌٝ ٜٛ ٓاب اٱؾحا  ( 3)

 .58 - 57ب ايأكسات 6هظبٌٝ ٜٛ ٓاب اٱؾحا  ( 4)

 .56ب ايأكس٠ 6هظبٌٝ ٜٛ ٓاب اٱؾحا  ( 5)
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ادات ـق       ـتـاالن
عل   و رواي   ات 
األناجي                  

لألفخارس       تيا
  

 بايرٟ عبٔ ا٭فسا  أعكا٤ فٝ٘ب طبكًا ملأٗدّٛ بدٛيظ  "عطد املطٝح"ايهٓٝط١

يٛا دد َدٔ مد٬ٍ عطددٙ املكددَّع بكددز َددا       ٭ْٓدا نًٓدا َتحددٕٚ َدن املطدٝح ا     

 .(1)"ْأمرٙ ْٚتٓاٚي٘ب ايرٟ ٖٛ ٚا د غري َٓكطِ يف أعطا ْا

عًد٢  دد   ددد   هقا١َ عكد غسان١ ٚارناز بد  ٜطدٛا ايدسي املؿدًٛي    -4

ٚأاباع٘ يف نٌ عؿس ٚيف ندٌ شَدٔب ٚذيدو نُدا عدا٤ يف      دد  شعُِٗ

قا٬ً٥:  ٚأمر مبصًا ٚغهس ٚنطَّس ٚأعطاِٖ"هظبٌٝ يٛقا عٔ املطٝح:

.  ٚنُا (2)"اؾٓعٛا ٖرا يرنسٟ بٖرا ٖٛ عطدٟ ايرٟ ٜبرٍ عٓهِ

أقددٍٛ نُددا "ٚنُددا ٜكددٍٛ بددٛيظ يف زضددايت٘ ا٭ٚش ٭ٖددٌ نٛزْنددٛع: 

يًحهُا٤: ا هُٛا أْتِ فُٝا أقٍٛب نأع ايربن١ ايديت ْبازنٗدا   

اشببص ايدددرٟ ْهطدددسٙب أيدددٝظ ٖدددٛ بأيٝطدددم ٖدددٞ غدددسن١  ّ املطدددٝح

مبص ٚا دب عطد ٚا د;  ٕٚغسن١ عطد املطٝحب فإْٓا عبٔ ايهنري

ٚيف "ب ٚعددا٤ يف بٝددإ يُٝددا: (3)ْػددرتى يف اشببددص ايٛا ددد"  ٭ْٓددا اٝعددًا

ب ٚفٝدد٘ (4)"أنددٌ اشببددصب ٚغددسي اشبُددسب ميددٓح املطددٝح غددسن١ يٓددا     

فٗٞ قسبإ يًخايلب ٚاسُْٝد١ َٚددٜح يد٘ب ٚاغدرتاى ندْٛٞ يف      "أٜكًا:

 .(5)"عطد املطٝح

 

قبددٌ اسبدددٜث عددٔ زٚاٜددات ا٭ْاعٝددٌ يٮفخازضددتٝا      

َّ    دٚذنس ا٫عرتاقات عًٝٗاب يعد  ٕٵ ٜكداٍ: ه ٌ َدٔ املٓاضدب أ

ٖدٛ هظبٝدٌ    ايهتاي ايرٟ أْدصٍ عًد٢ ْديب ات عٝطد٢     

                                                           

 (.254/  3اْعس: اازٜل ايهٓٝط١ زبٕٛ يٛزميس )( 1)

 .19ب ايأكس٠ 22هظبٌٝ يٛقاب اٱؾحا  ( 2)

 .17 - 15ب ايأكسات 10ٚش هش أٌٖ نٛزْنٛعب اٱؾحا  زضاي١ بٛيظ ا٭( 3)

 (.42املعُٛ ١ٜ ا٭فخازضتٝا ٚايهٗٓٛتب اعسٜب ا٭ي َٝػاٍ ظبِ )ف ( 4)

 (. 44املعُٛ ١ٜ ا٭فخازضتٝا ٚايهٗٓٛتب اعسٜب ا٭ي َٝػاٍ ظبِ )ف ( 5)

اَٛع ايهتدداي املكدددَّع  (ب ٚقدد2447ٚاْعددس يف اسبدددٜث عددٔ ا٫َتٝدداشات: ايتأطددري ايتطبٝكددٞ يًهتدداي املكدددَّع )ف      

(ب ٚ كدا٥ل أضاضد١ٝ يف اٱميدإ املطدٝحٞ     94هيٝداع )ف  يٮزمشٓددزٜم (ب ٚايعبا ٠ املطٝح١ٝ 509ب 396ب 100)ف

 (.   52 -42(ب ٚاملعُٛ ١ٜ ا٭فخازضتٝا ٚايهٗٓٛت )ف252–249يًكظ فاٜص فازع )ف
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ٚا دب ٚيٝظ أزبع١ أْاعٌٝ نُدا ٖدٞ ايٝدّٛ عٓدد ايٓؿداز٣ب فإظبٝدٌ عٝطد٢        

     ددل ٫ ٜددتِ هميددإ املطددًِ ه٫ باٱميددإ بدد٘ب فاٱميددإ بدد٘ ٚاٱميددإ ببكٝدد١ 

ا ات ع٢ً زضً٘ زنٔ َٔ أزنإ اٱميإ ايطت١ ايهتب ايطُا١ٜٚ اييت أْصهل

 عٓدْا أٌٖ اٱض٬ّ.  

ٚهظبٝددٌ عٝطدد٢ ٚبكٝدد١ ايهتددب ا٭مددس٣ مل اعددد َٛعددٛ ٠ ايٝددّٛ بأٜدددٟ   

بكٞ َٓٗدا أٜددٟ ايتحسٜد      اأؾحابٗاب  ٝث ا٬غ٢ ايهنري َٓٗاب ٚيعبم  

مل ٜتعٗد حبأغ غ٤ٞ َٓٗدا ضد٣ٛ  أدغ     دد عص ٚعٌدد ٚأؾابن ايتصٜٝ ب فات 

ڳ ڳ ڳ ڱ     ڱ ڱ  ژ ايهددسِٜ نُددا عددا٤ يف ضبهددِ ايتٓدددصٌٜ:     ايكددسإٓ

 .(9اسبجس: ) ژڱ 

; ايرٟ أضًِ بعد طدٍٛ اأَدٌ يف   (أاٝ   ٜٓٝ٘)ٜكٍٛ املطتػسم ايأسْطٞ 

َّ ات ضددبحاْ٘ قددد أٚ دد٢ اٱظبٝددٌ هش عٝطدد٢ بًغتدد٘ ٚيغدد١      "ا٭ ٜددإ: َّددا ه أ

َّ ٖدرا اٱظبٝدٌ قدد قداا ٚاْدد سب ٚمل         ٜبدل يد٘   قَٛ٘; فايرٟ ٫ غدو فٝد٘ أ

 .(1)أ سب أٚ أْ٘ أبٝد"

َّٕ هظبٌٝد عٝطد٢ فكدد ٚقدااب ٚأْد٘ هظبٌٝد           ٚيف ايٛقم ايدرٟ ْ٪ندد فٝد٘ أ

َّ ٖرٙ ا٭ْاعٌٝ ا٭زبع١ اغدتًُم عًد٢ بعدأ اسبدل      ٚا د ٫ أزبع١ أْاعٌٝ ْ٪ند أ

َّ نتَّداي ا٭ْاعٌٝد اضدتأا ٚا ندنريًا       ٚننري َٔ ايباطٌ ٚايتحسٜ  ٚايتبددٌٜب ٚأ

قدددٝاع٘ب فٓكًدددٛا بعكدددًا َدددٔ ايٛقدددا٥ن ٚا٭مبددداز    قبددٌد َدددٔ هظبٝددٌد عٝطددد٢  

ب َددن ايكٝدداّ       ٚايػددسا٥نب ايدديت ٫ طسٜددل يًعًددِ بٗددا; ه٫ عددٔ طسٜددل ايددٛ ٞ اٱهلدٞد

 بإقاف١ ايهنري َٔ ايتحسٜأات ٚايصٜا ات يف ايعكا٥د ٚا٭مباز ٚايتػسٜعات.

َّ ٖدرٙ ايهتدب نُدا    ":ددد  زمحد٘ ات ددد  ٜكٍٛ ايػٝل عبد ايعصٜص بٔ َعُدس   ه

سٜح ندد٬ّ ايٓؿددساْٞب مل اتًددل ه٫ َددٔ ؾددح  ٚعدددت بأٜدددٟ      ٜدددٍ عًٝدد٘ ؾدد  

ايٓؿاز٣ب ٫ نحاٍ املطًُ  يف اًكٞ ايكدسإٓ َدٔ أفدٛاٙ اينكدات املتكٓد ب قسْدًا       

ِٗ يف  ددسف ٚا ددد أْدد٘ َددٔ ايكددسإٓب ٫ٚ        بعددد قددسٕب  تدد٢ مل ٜكددن امددت٬ف بٝدٓد

ٚأمبددازٙ ٚضددريا٘ ٚضددري٠ أؾددحاب٘ب  ٝددث زٚٚا   نٓكًددِٗ سبدددٜث زضددٍٛ ات 
                                                           

 (.215يبط١ُ عطتٓٝ٘ )ف(ب ٚذبسٜ  زضاي١ املطٝح 52اْعس: أقٛا٤ ع٢ً املطٝح١ٝ ملتٛيٞ ٜٛض  )ف ( 1)
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با٭ضاْٝد ايؿحٝح١ب املٛ ٛم بسعاهلداب املعدسٚف  بايؿددم ٚا٭َاْد١ب      ذيو نً٘

ٚمتاّ اينك١ب َٚٝصٚا ايؿدحٝح َدٔ املعًدٍٛب ٚاجملدسٚ  َدٔ املكبدٍٛ... ٚيدٝظ ٭ دد         

ا ; هأددا ٖدٞد ؾددح  يف أٜدددِٜٗب ٚقددد    َددٔ ا٭َددِ نًددٗاب قدددميٗا ٚ دددٜنٗا هضدٓد

ٛزا٠ مًطدددٛا بهتدددبِٗ أمبدددازِٖب فًدددٝظ عٓددددِٖ متٝٝدددص بددد  َدددا ْدددصٍ َدددٔ ايتددد   

ب ٚبددد  َدددا أسبكدددٛٙ بهتدددبِٗ َدددٔ ا٭مبددداز ايددديت اربدددرٖٚا عدددٔ غدددري    ٚاٱظبٝددٌد

 .(1)"اينكات

  ٟ َّ ايتددٛزا٠ ٚنددرا  ":دددد زمحدد٘ ات دددد ٜٚكددٍٛ ايػددٝل زمحددم ات اهلٓددد ه

ٚاملٛعدٛ إ اٯٕ  ٓددصي١ نتداب      اٱظبٌٝ ا٭ؾدًٞ فكددا قبدٌ بعند١ ضبُدد      

 .(2)"١َٔ ايطريب صبُٛع  َٔ ايسٚاٜات ايؿحٝح١ ٚايهاذب

ٖٚرا ايرٟ ذنسٙ ٖرإ ايعاملإ ٚغريُٖدا َدٔ عًُدا٤ اٱضد٬ّ ٖدٛ      

َا اعرتف ب٘ ننري َٔ عك٤٬ ايٓؿاز٣ يف أقٛاهلِ ٚنتدبِٗ ٚ زاضدااِٗ   

 ٚ ًل حبنِٗ.

ٟ "ٜكٍٛ عساٖداّ َهسٚعدٞ; ايعدامل ايربٚاطدتٓاْيتب عكدٛ َعٗدد        "َدٛ 

ٓن نتاي َٔ ؾد "يًهتاي املكدَّع يف أَسٜها عٔ نتاي ايٓؿاز٣ املكدَّع:

      َّ َّ ايهتاي املكددَّع َدٔ ؾدٓن ايبػدسب زغدِ أ ايبػس; ٚيهٓ٘ مساٟٚب ْعِ ه

 .(3)"ايبعأ ع٬ًٗ َٓ٘ قد أْهس ذيو

ٚاكٍٛ هًٜ .ل. ٚاٜم; شع١ُٝ ايطا٥أ١ ايطبت١ٝب يف  زاضتٗا  دٍٛ ؾدح١   

َّ ايهتاي املكدَّع ايرٟ ْكس٩ٙ ايّٝٛب ٖٛ ْتٝجد١  "ْؿٛف ايهتاي املكدَّع: ه

ٕٵ ٜٓأدرٚا عًُدِٗ ب    عٌُ ْطاك َتعد ٜٔب ا اكدإ  إضتطاعٛا يف َععدِ ا٭ ٝدإ أ

َدٖؼ; ٚيهدٔ ايٓطَّداك مل ٜهْٛدٛا َعؿدَٛ  َدٔ اشبطدأب ٚايدسي يف ٖدرٙ         

ا٭ ٝإ مل ٜس قسٚز٠  أع٘ َٔ أمطا٤ ايٓطل... يكدد زأٜدم ايدسي قدد  دسع      

ايهتاي املكدَّع; ٚيهٔ عٓدَا ناْم ْطخ٘ ق١ًًٝب قاّ بعأ زعاٍ ايددٜٔ  
                                                           

 (.65َٓح١ ايكسٜب اجملٝب يف ايس  ع٢ً عبا  ايؿًٝب )ف ( 1)

(ب ٚاْعس يف َنٌ ن٬ّ زمحم ات اهلٓدٟ: ازبٛاي ايؿحٝح ملٔ بدٍ  ٜٔ املطٝح يػدٝل  387/  2هظٗاز اسبل )( 2)

 (.22/  3اٱض٬ّ ابٔ ا١ُٝٝ )

 (.340اْعس: اسبٛاز اٱض٬َٞ املطٝحٞ يبطاّ  اٚ  عجو )ف ( 3)
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ري بعأ ايهًُات ظٓدًا َدِٓٗ أْٗدِ نداْٛا ٜبطدطْٛٗاب      يف بعأ ا٭ ٝإ بتغٝ

ٚيهِٓٗ يف اسبكٝك١ ناْٛا ػبعًْٛٗا أننس غُٛقًاب يتطببِٗ يف ًَٝدٗا هش  

 .(1)"آزا٥ِٗب اييت  هُٗا ايتكًٝد يف ذيو ايعؿس

ٚعدددا٤ يف َكدَددد١ ايرتاددد١ ايأسْطددد١ٝ املطددده١ْٝٛ يًهتددداي املكددددَّع    

ن٬ّ َػداب٘ يًهد٬ّ   "ؿٛفهفطا  ايٓ"بعٗدٜ٘ ايكدِٜ ٚازبدٜد ذبم عٓٛإ

َّ ْدـ ايعٗدد ازبدٜدد    "ايطابل ايرٟ ذنسا٘ هًٜ .ل. ٚاٜمب ٚ ا عدا٤ فٝٗدا:   ه

قد ْطل  ِ ْطل طٛاٍ قسٕٚ ننري٠ بٝد ْطاك ؾ٬ ِٗ يًعٌُ َتأاٚتب َٚدا  

ٕٵ اتؿد  أٜد١          َٔ ٚا د َِٓٗ َعؿدّٛ َدٔ طبتًد  ا٭مطدا٤ ايديت ذبدٍٛ  ٕٚ أ

ٛافكدد١ ايتاَدد١ يًُندداٍ ايددرٟ  ْطددخ١ ناْددمب َُٗددا بددرٍ فٝٗددا َددٔ ازبٗدددب بامل  

َّ بعأ ايٓطداك  داٚيٛا أ ٝاْدًا عدٔ  طدٔ ْٝد١ب        أمرت عٓ٘. ٜكاف هش ذيو أ

ٕٵ ٜؿٛبٛا َا عا٤ يف َناهلِ ٚبدا هلِ أْ٘ ؼبتٟٛ أمطا٤ ٚاقح١ب أٚ قًد١  قد١    أ

يف ايتعدددبري اي٬ٖدددٛاٞب ٖٚهدددرا أ مًدددٛا هش ايدددٓـ قدددسا٤ات عدٜدددد٠ اهدددا   

  َّ َدا أ مًد٘ ايٓطداك َدٔ ايتبددٌٜ عًد٢ َدس        اهٕٛ نًٗا مطأ. َٚٔ ايٛاقدح أ

ايكسٕٚ اسانِ بعك٘ ع٢ً بعك٘ اٯمس فهإ ايٓـ ايرٟ ٚؾٌ آمدس ا٭َدس   

هش عٗد ايطباع١ َنك٬ً  ختً  أيٛإ ايتبدٌٜ يف عد  نبري َٔ ايكسا٤ات... 

 .  (2)"٫ٚ ٜسع٢ يف  اٍ َٔ ا٭ ٛاٍ ايٛؾٍٛ هش ا٭ؾٌ ْأط٘

ةطددٕٛ أيدد  مطددأ يف  "ٕ:ٚعددا٤ يف  زاضدد١ عًُٝدد١ ؾدددزت ذبددم عٓددٛا  

غددٗٛ  "ايديت اؿدددز عدٔ طسٜددل ااعد١   "اضددتٝكعٛا"يف صبًد١ "ايهتداي املكدددَّع 

َّ َا1892ّ); ايأسق١ املطٝح١ٝ اييت اأضطم يف أَسٜها عاّ "ٜٗٛٙ ٜكدازي  (: أ

َّ ٖرٙ ا٭مطدا٤ اطدًًم يًهتداي     ةط  أي  مطأ يف ايهتاي املكدَّعب ٚأ

 املكدَّع اط٬ًً. 

َّٕ          ِ ذنست ايدزاض١ أَسًا عجٝبدًا ٜٓبد٧ عدٔ اابداا ايكدّٛ يًد٣ٛٗ ٖٚدٛ: أ

اشبُط  أي  مطأ املٛعدٛ ٠ يف ايهتداي املكددَّع اٴعدد أَدسًا مطدريًا; يهدٔ        

                                                           

 (.340اْعس: اسبٛاز اٱض٬َٞ املطٝحٞ يبطاّ  اٚ  عجو )ف ( 1)

 (.63 – 61اْعس: اٱض٬ّ ٚا٭ ٜإ ا٭مس٣ ٭محد عبد ايٖٛاي )ف ( 2)
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 . (1) ْـ ايهتاي املكدَّع ٫ ٜصاٍ ؾحٝحًا !!

فٝا ضدبحإ ات نٝد  ٜٛعدد نتداي يف  امًد٘ ةطدٕٛ أيد  مطدأب         

َّ ْؿ٘ ههلٞب ٖٚٛ بريو ٜهٕٛ   َعؿًَٛا ؟!.ٜٚٴصعِ أَّ٘ ؾحٝحب ٚأ

 (٪ 80) ًك١ حبث أَسٜهٝد١ ذبهدِ بعددّ ؾدح١ ْطدب١      "ٚذبم عٓٛإ

ا٭َسٜهٝددد١ بتدددازٜل "يدددٛع أظبًدددٛع"ْػدددست صبًددد١"َدددٔ اٱظبٝدددٌ هش املطدددٝح

َّ زبٓد١ َ٪يأد١ َدٔ     (4/3/1991ّ) عكدٛ   (200)َكا٫ًب ٚ ا عا٤ يف املكاٍ: أ

ب َٚدددٔ أضددداار٠ ازباَعدددات ٚايهًٝدددات اي٬ٖٛاٝددد   ١ َدددٔ اٗدددٛز عًُدددا٤ اٱظبٝددٌد

ب ٚقدددد اضدددتغسقم اعتُاعااٗدددا ٚ زاضدددااٗا ضدددم         اػدددهًم يدزاضددد١ ا٭ْاعٝددٌد

  ( ١ ٛاتب ابتدددا٤ٶ َددٔ ضدٓد ١ ) 1985ضدٓد م هش  1991ّ(ب ٚ تدد٢ ضدٓد ّ(ب ٚأْٗددا اٛؾدًد

( َدٔ ايهًُدات املٓطدٛب١ هش ايطدٝد املطدٝح يف      ٪ 80اسبهِ بعدّ ؾح١ ْطدب١ ) 

َّ املطٝح ْيب  هِٝب ٜتهًِ با٭َناٍب ٜٚديٞ   .(2)هِباسباًو ا٭ْاعٌٝب ٚأ

فا٭ْاعٌٝ ا٭زبع١ اييت بأٜدٟ ايٓؿاز٣ ايّٝٛ باٱقاف١ هش َا فٝٗا َدٔ  

آاقكددات ٚذبسٜأددات ٖددٞ ٚ ددا٥ل مل ٜددتِ اعتُا ٖددا َددٔ ِقبددٌ ايٓؿدداز٣ ه٫ يف   

ٚقم َتأمس َٔ ايصَٔب ٚذيو بعد زفدن املطدٝح بعدد٠ قدسٕٚب ٚبايتحدٜدد ضد١ٓ       

عاٜددد١  يف صبُدددن ْٝكٝددد١ املطدددهْٛٞ ايػدددٗريب ايدددرٟ عكدددد ذبدددم ز       (325ّ)

اٱَرباطدددٛز قطدددطٓط  ايدددٛ ل; ايدددرٟ اعتٓدددل املطدددٝح١ٝ َتدددأمسًاب ٚقدددد مت    

اعتُا ٖا َا ب  أننس َٔ ةطُا١٥ هظبٌٝب اعتربت ايهٓٝط١ يف صبُعٗدا  

املطددهْٛٞ ايطددابل َددا ضددٛاٖا نإظبٝددٌ بسْابدداب ٚهظبٝددٌ َتدد٢ غددري املعتُددد    

١ب  ايٝددًاب ٚهظبٝددٌ ْٝهددٛ ِٜب ٚهظبٝددٌ اَٛدداب ٖسطكددات ٚأضددأاز غددري قاْْٛٝدد 

 .Apocyrhal"(4) (3)أبٛ نسٜأا"أطًكم عًٝٗا اضِ
                                                           

 (.339اْعس: اسبٛاز اٱض٬َٞ املطٝحٞ يبطاّ  اٚ  عجو )ف ( 1)

 (.344 - 342اْعس: اسبٛاز اٱض٬َٞ املطٝحٞ يبطاّ  اٚ  عجو )ف ( 2)

ب ٜٚكؿد بٗدا عٓدد ايٓؿداز٣ ايهتدب غدري ايكاْْٛٝد١       "ضسٟ"أٚ"طببأ"أٚ"طبأٞ"ٛ نسٜأا: ن١ًُ ْٜٛا١ْٝ َعٓاٖاأب( 3)

 يف ايعٗدٜٔ ايكدِٜ ٚازبدٜد.

 (.18اْعس: قاَٛع ايهتاي املكدَّع )ف 

(ب ٚقاَٛع 118–117(ب ٚا٭ضأاز املكدَّض١ يعًٞ عبد ايٛا د )ف207ب 198اْعس: املطٝح١ٝ ٭محد غًيب )ف( 4)

 (.644ب 122 -120ب 18تاي املكدَّع )ف ايه



 145 سر االفخارستيا الكنسي )العشاء الرباني(

ره      م االنتق      ادات 
واالعتراض         ات 
الموجه       س لس       ر 

اـي        ـتـارسـخـاألف
   

أق  هش ذيو أْٗا ٚ ا٥ل َػهٛى يف ؾح١ ْطبتٗا ملٔ ْطدبم هيٝد٘ب   

َّ ا ٓ  َٓٗا َٓطٛي هش اًُٝدرٜٔ َدٔ ا٬َٝدر املطدٝح; ُٖدا:       ٜصعِ ايٓؿاز٣ أ

َتددد٢ب ٜٚٛ ٓددداب ٚٚا دددد َٓطدددٛي ملدددسقظ اًُٝدددر بطدددسع اسبدددٛازٟب ٚٚا دددد 

ِ    َٓطدٛي يًٛقدا اًُٝدر بدٛيظ ا     ٤٫ ٪ب ٚيف ْطدبتٗا هلدد (1)يسضدٍٛ عًد٢  دد شعُٗد

ْعسب فٗدٞ ٚ دا٥ل ٫ ٜٴعدسف أؾدًٗاب ٫ٚ َرتاٗداب ٫ٚ ضدٓد َتؿدٌ هلداب ٫ٚ         

ادازٜل  ابددم هلداب ٫ٚ َهددإ ادأيٝ  َتأددل عًٝدد٘ هلداب ٫ٚ بددأٟ يغد١ نددإ بدددأ      

 .(2)ادٜٚٓٗا بػٗا ٠ عًُا٤ اٱض٬ّ ٚاملٓؿأ  َٔ عك٤٬ عًُا٤ أٌٖ ايهتاي

 

كدَدد١ ايدديت اددب  يٓددا َددٔ م٬هلددا   ٚبعددد ٖددرٙ امل

َٓدددصي١ نتدداي ايٓؿدداز٣ املكدددَّع يف َٝددصإ ايبحددث     

ٕٵ ْدددددب  أٖدددددِ ا٫ْتكدددددا ات     ايعًُدددددٞ ميهدددددٔ يٓدددددا أ

ٚا٫عرتاقات املٛع١ٗ يطدس ا٭فخازضدتٝا ٚزٚاٜااد٘ يف    

 ا٭ْاعٌٝ املكدَّض١ عٓد أًٖٗاب ٖٚٞ نايتايٞ:

 

نٌ َٔ َت٢  ; فرٖبأ٫ًٚ: امت٬ف ا٭ْاعٌٝ يف اٛقٝم ايعػا٤ ا٭مري

َٚسقظ ٚيٛقا هش أْ٘ نإ يف َطا٤ أٍٚ أٜاّ عٝد ايأؿحب يف    مدايأِٗ  

َّٕ ايعػدا٤ ندإ يف َطدا٤ ايٝدّٛ ايطدابل يعٝدد           ٜٛ ٓا يف هظبًٝد٘  ٝدث ذندس أ

يف اٛقٝدم ايؿدًب ! ٚايدرٟ     ا٫مدت٬فٴ  ايأؿحب ٜٚرتادب عًد٢ ٖدرا ا٫مدت٬فِ    

٢ َٚسقظ ٚيٛقدا ٜهدٕٛ   ٜٴعدُّ َٔ أِٖ أضظ ايعكٝد٠ ايٓؿسا١ْٝب فع٢ً قٍٛ َت

ايؿًب قد  دث ؾبا  ّٜٛ ازبُعد١ ٚايعػدا٤ ا٭مدري َطدا٤ اشبُدٝظب ٚعًد٢       

ّ  -قددٍٛ ٜٛ ٓددا   ٜهددٕٛ ايعػددا٤ ا٭مددري َطددا٤ ٜددّٛ    -ٖٚددرا َددٔ بدداي اٱيددصا

َّ املطٝح  َّ َت٢ َٚسقظ ٚيٛقا ذنسٚا أ ا٭زبعا٤ب ٚايؿًب ؾبا  اشبُٝظ; ٭
                                                           

 (.1108ب 853ب 832ب 822اْعس: قاَٛع ايهتاي املكدَّع )ف ( 1)

م ٚاشبدايل يعبدد ايدسمحٔ باع٘د عٞد شا ٙ )ف          ( 2)  – 558ب 535 – 534ب 521 – 519ب 39 – 34اْعدس: ايأدازم بد  املخًٛد

ا٤ عًدد266 – 252(ب ٚا٭ضددأاز املكدَّضدد١ يؿددابس طعُٝدد١ )ف 561 يٞ ٜٛضدد  )ف (ب ٚأقدٛد ح١ٝ ملتدٛد (ب 52 – ٢39 املطدٝد

 (.252 – 220(ب ٚذبسٜ  زضاي١ املطٝح يبط١ُ عطتٓٝ٘ )ف 134 – 131ٚ زاضات يف ا٭ ٜإ يطعٛ  اشبً  )ف
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ٝدّٛ ايتدايٞ مت ايؿدًبب    قبأ عًٝ٘ بعد ايعػا٤ ا٭مري َباغدس٠ب ٚيف ؾدبا  اي  

َّ ايؿًب نإ ؾبا  ازبُع١ب ايرٟ ٖٛ  َن أْٓا ظبد ٜٛ ٓا ٜٛافكِٗ ايكٍٛ بأ

 .(1)عٓدٙ ّٜٛ ايأؿح

 اًْٝا: َا عدس٣ يف ايعػدا٤ ايسبداْٞ ٚاأاؾدًٝ٘ مل ٜتطدسم يد٘ ٜٛ ٓدا يف        

; ٖٚدٛ اسبدٛازٟ املؿدطأ٢ ايدرٟ ؼببد٘ املطدٝح ٚاملؿدا ب يد٘ يف         هظبًٝ٘ ايبتد١ 

ب فهٝد  ٫ٜدرنس ٜٛ ٓدا ٖدرٙ ايكؿد١      (2)عِ ايٓؿداز٣  ً٘ ٚاس اي٘ نُا ٜص

ايدديت اٴعدددُّ َؿدددزًا ٚأضاضددًا اْطًددل َٓدد٘ ايٓؿدداز٣ يف اكسٜددس ٖددرا ايطددس َٚددا       

اكددُٓ٘ َددٔ اعتكددا ات ٚطكدددٛع يف  دد  ظبدددٖا عٓدددد غددريٙ َددٔ أؾدددحاي        

َّ هظبًٝ٘ آمس ا٭ْاعٌٝ ا٭زبع١ اأيٝأًا ب فًٛ ناْم ٚ ًٝا (3)ا٭ْاعٌٝ; ٫ ضُٝا أ

 نإ ٖرا ا٫مت٬ف؟!!. َٔ ايطُا٤ ملا

اْطدددًِ "قدداٍ ايع٬َدد١ أبددٛ ضبُددد ايرتاددإ املعددسٚف قبددٌ هضدد٬َ٘ بددد         

ٜٚٛ ٓدا ايدرٟ ندإ  اقدسًا     "ٖٚٛ ٜب  آاقأ ا٭ْاعٝدٌ َدن بعكدٗا:   "اٛزَٝدا

يعٝطددد٢  ددد  زفدددن مل ٜدددرنس غددد٦ًٝا َدددٔ مدددرب اشببدددص ٚاشبُدددسب ٖٚدددرا َدددٔ   

 .(4)"ا٫مت٬ف ايرٟ ٜدٍ ع٢ً نري َت٢ ْٚكً٘ يًُحاٍ ٚايبٗتإ

 اينًا: امتًأم ا٭ْاعٝدٌ يف عدد  ايت٬َٝدر ايدرٜٔ غدازنٛا يف هعددا        

َّ اٝن ايت٬َٝر غازنٛا يف ذيدوب ْٚدـ قٛيد٘:   ايعػا٤ ٚيف "ب فرنس َت٢ أ

ٕٵ ْعدددَّ يددو    أٍٚ أٜدداّ ايأطددري اكدددّ ايت٬َٝددر هش ٜطددٛا قددا٥ً  يدد٘: أٜددٔ اسٜددد أ

نُددا أَددسِٖ  يتأنددٌ ايأؿددحب فكدداٍ: اذٖبددٛا هش املدٜٓدد١... فأعددٌ ايت٬َٝددر   

                                                           

 – 67(ب َٚٓدداظس٠ بد  اٱضدد٬ّ ٚايٓؿددسا١ْٝ )ف  60 – 59اْعدس: اٱضدد٬ّ ٚا٭ ٜدإ ا٭مددس٣ ٭محدد عبددد ايٖٛداي )ف     ( 1)

ب َٚكددددَااٗا نُدددا 167 – 166كددددَّع يؿدددابس طعُٝددد١ )ف (ب ٚقدددسا٠٤ يف ايهتددداي امل68 (ب ٚاْعدددس يف قؿددد١ ايؿددًد

ب ٚهظبٝدٌد يٛقدداب  16 – 14ب ٚهظبٝدٌد َددسقظب اٱؾددحا ات  27 – 26ٜعتكدددٖا ايٓؿدداز٣: هظبٝدٌد َتدد٢ب اٱؾددحا إ   

 (.885 – 880ب ٚقاَٛع ايهتاي املكدَّع )ف 21 - 18ب ٚهظبٌٝ ٜٛ ٓاب اٱؾحا ات 24 – 22اٱؾحا ات 

 (.1109 – 1108ب ٚقاَٛع ايهتاي املكدَّع )ف 2ب ايأكس٠ 20س: هظبٌٝ ٜٛ ٓاب اٱؾحا  اْع( 2)

(ب ٚا٭ضدأاز املكدَّضد١ قبدٌ اٱضد٬ّ     347اْعس: ايأازم بد  املخًدٛم ٚاشبدايل يعبدد ايدسمحٔ باعد٘ عدٞ شا ٙ )ف        ( 3)

 (.263يؿابس طع١ُٝ )ف 

 (.163 – 162ذبأ١ ا٭زٜب يف ايس  ع٢ً أٌٖ ايؿًٝب )ف ( 4)
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َّ ا ٓ  َِٓٗ ُٖا َدٔ أعددَّ ايأؿدحب    (1)"ٜطٛا ٚأعدٚا ايأؿح ب ٚعٓد َسقظ أ

ٚيف ايّٝٛ ا٭ٍٚ َٔ ايأطريب  د  نداْٛا ٜدرحبٕٛ ايأؿدحب قداٍ      "ْٚـ قٛي٘:

ٕٵ أكددٞ ْٚعدددَّ يتأنددٌ ايأؿددحب فأزضددٌ ا ددٓ  َددٔ     يدد٘ ا٬َٝددرٙ: أٜددٔ اسٜددد أ

ب ٚظبد يٛقا مداي   (2)"ايأؿح ا٬َٝرٙب ٚقاٍ هلُا: اذٖبا هش املد١ٜٓ... فأعدا

َتدد٢ يف عددد  ايت٬َٝددرب ٚذٖددب هش َددا ذٖددب هيٝدد٘ َددسقظ يف ايعددد ب  ٝددث    

ذٖب هش أُْٗا ا ٓإ; يهٓ٘ يف ايٛقم ْأط٘ مايأ٘ ٚأا٢  ا مل ٜأت ب٘ أ دد  

َٔ أؾحاي ا٭ْاعٌٝ  ٝدث مسد٢ ايتًُٝدرٜٔ ايًدرٜٔ أزضدًُٗا املطدٝحب فكداٍ        

ٕٵ     ٚعدا٤ ٜد  "هُْٗدا بطدسع ٜٚٛ ٓداب ْٚدـ قٛيد٘:      ّٛ ايأطدري ايدرٟ ندإ ٜٓبغدٞ أ

ٜددربح فٝدد٘ ايأؿددحب فأزضددٌ بطددسع ٜٚٛ ٓددا قددا٬ً٥: اذٖبددا ٚأعدددا يٓددا ايأؿددح  

 .(3)"يٓأنٌ... فأعدا ايأؿح

َّٕ يٛقدا          زابعًا: َدٔ مد٬ٍ ايٓؿدٛف ايدٛاز ٠ يف ايأكدس٠ ايطدابك١ ظبدد أ

ب فأدٞ َتد٢   امتً  َن َت٢ َٚسقظ يف طسٜك١ هزضاٍ املطٝح ملعددٟ ايأؿدح  

َّ ا ٖدِ َدٔ ضدأٍ املطدٝح      -عًد٢ امدت٬ف يف عدد ِٖ     -يت٬َٝر َٚسقظ أ

َّ املطدٝح أزضدًُٗا ابتددا٤       ابتدا٤ عٔ هعدا  ايأؿحب يف    ظبد عٓدد يٛقدا أ

  ٕٚ ض٪اٍ أٚ طًب َِٓٗ !!.

ماَطًا: امتً  َسقظ َن َت٢ ٚيٛقا يف صب٤ٞ ايت٬َٝر ا٫ ل عػدس  

َّ املطدٝح عٓدد   ٚعًٛضِٗ يًعػا٤ املطدا٤ ندإ َدن    ب فٓجد َت٢ ٚيٛقا ذنسا أ

اهددا َعٗددِ ٚأنددٌب يف  دد  ظبددد اايت٬َٝددر ا٫ ددل عػددس يف ايعػددا٤ب ٚأْدد٘ 

َّ املطددٝح عددا٤ َددن ايت٬َٝددر ا٫ ددل عػددس يتٓدداٍٚ ايعػددا٤  ب (4)َددسقظ ٜددرنس أ

ب ٚقٍٛ َسقظ باٱقاف١ ملخايأت٘ يكٍٛ "عًظ َعِٗ"ٚب "عا٤ َعِٗ"فأسم ب 

هْدد٘ عددا٤ َددن ا٫ ددل َتدد٢ ٚيٛقددا اغددتٌُ عًدد٢ مطددأ يف اسبطددايب فٗددٛ ٜكددٍٛ:  

                                                           

 .19 – 17ب ايأكسات 26هظبٌٝ َت٢ب اٱؾحا  ( 1)

 .16 - 12ب ايأكسات 14هظبٌٝ َسقظب اٱؾحا  ( 2)

 .13 - 8ب ايأكسات 22هظبٌٝ يٛقاب اٱؾحا  ( 3)

ب ٚهظبٝددٌ يٛقدداب 17ب ايأكددس٠ 14ب ٚهظبٝددٌ َددسقظب اٱؾددحا   20ب ايأكددس٠ 26اْعددس: هظبٝددٌ َتدد٢ب اٱؾددحا   ( 4)

 .14ب ايأكس٠ 22اٱؾحا  
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عػسب يف    ظبدٙ ذنس يف أٍٚ ايكؿ١ أْ٘ أزضٌ ا دٓ  َدٔ ا٫ دل عػدسب     

ٕٵ ٜكٍٛ: ٚملدا  "بدد٫ً َدٔ قٛيد٘:   "ٚملا نإ املطا٤ عدا٤ َدن ايعػدس٠   "فُٔ املأرت  أ

ب ٖٚددرا ا٫مددت٬ف ايددرٟ ذنسادد٘ ٖٓددا َددٔ "عددا٤ املطددا٤ عددا٤ َددن ا٫ ددل عػددس

ّ "ا٭ضباي اييت ععًم ايدنتٛز ضدتاذ  عٗدد اي٬ٖدٛت جباَعد١     ا٭ -"أ.ْٝٓٗدا

َّ  –يتأطدددري اٱظبٝدددٌ "بًٝهدددإ"يٓددددٕب ٚز٥دددٝظ ذبسٜدددس ضًطددد١ً ٜدددرٖب هش أ

َٔ هظبٌٝ َسقظ يٝطم َٓ٘ هأا ٖٞ هقداف١ أ مًدم    (16دد  12)ايأكسات َٔ 

َّ ناادب ايأكدس٠ ايطدابع١ عػدس ايديت        يف ٚقم ٫ ل ع٢ً اٱظبٌٝب ٜٚدرنس أ

َّ (16 – 12)سات طبتً  متاًَا عٔ نااب ايأك"اجمل٤ٞ"فٝٗا ب نُا ٜرنس أ

 .(1)ٖر ايسأٟ ايرٟ ذٖب هيٝ٘ ٖٛ قٍٛ أغًب َأطسٟ اٱظبٌٝ

ب (2)"ملغأس٠ اشبطاٜا"ضا ضًا: ذنس َت٢ يف هظبًٝ٘ قُٔ ايكؿ١ عباز٠

ب نُا مل ظبددٖا عٓدد   (3)يف    مل ظبد ٖرٙ ايعباز٠ عٓد َسقظ يف هظبًٝ٘

َّددا ٜٛ ٓددا (4)يٛقددا يف هظبًٝدد٘ ٭ْدد٘ مل ٜتطددسم يتأاؾددٌٝ   ظبدددٖا عٓدددٙ; فدد٬ب أ

 ايعػا٤ ايسباْٞ َطًكًا نُا اكدّ.

َّ ايعػا٤ ايسباْٞ ا٭مري َٚاعس٣ فٝ٘  ضابعًا: عٓد َت٢ َٚسقظ ظبد أ

ٕٵ ذبدددَّث املطددٝح عددٔ اشبددا٥ٔ ايددرٟ   َددٔ اكطددِٝ اشببددص ٚاشبُددس  دددث بعددد أ

َّ اسبدددٜث عددٔ      ضٝطددًُ٘ َٚددٔ ٜهددٕٛ َٚددا ع٬َدد١ ذيددوب ٚعٓددد يٛقددا ظبددد أ

فٝد٘  ددث قبدٌ  ددٜث املطدٝح عدٔ اشبدا٥ٔ ٚ كٝكتد٘ب فُدا           ايعػا٤ َٚا عس٣

َّ اسبا  ١ ٚا د٠؟!!.  اأطري ٖرا ا٫مت٬فب َن أ

ٕٵ ٜػسبٛا َدٔ   َّ املطٝح طًب َٔ ا٬َٝرٙ أ  آًَا: ظبد يف هظبٌٝ َت٢ أ

; يهٔ مل ٜرنس أْٗدِ غدسبٛاب ٚيف هظبٝدٌ َدسقظ ذندس أْد٘       نأع اشبُس

ٕٵ ٜكتطدُٛا      أعطاِٖ فػسبٛا اٝعًاب ٚيف هظبٌٝ يٛقا ذ ندس أْد٘ طًدب َدِٓٗ أ

                                                           

 165(ب ٚقسا٠٤ يف ايهتاي املكددَّع يؿدابس طعُٝد١ )ف    67 - 66: َٓاظس٠ ب  اٱض٬ّ ٚايٓؿسا١ْٝ )ف اْعس( 1)

– 166) 

 .29 – 17ب ايأكسات 26اْعس: هظبٌٝ َت٢ب اٱؾحا  ( 2)

 .25 – 12ب ايأكسات 14اْعس: هظبٌٝ َسقظب اٱؾحا  ( 3)

 .20 – 7ب ايأكسات 22اْعس: هظبٌٝ يٛقاب اٱؾحا  ( 4)
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 ايطعاّ ٚمل ٜرنس أِْٗ غسبٛا غ٦ًٝا !!.

َّ َتدد٢ َٚددسقظ يف هظبًُٝٝٗددا ذنددسا هعطددا٤ ايهددأع  ااضددعًا: ظبددد أ

ب يف  د  ظبدد يٛقدا ؽبايأُٗداب     يًت٬َٝر َٔ ِقبٌ املطٝح  ددث َدس٠ ٚا دد٠   

َّ ذيو  دث َسا .  ٚذنس أ

َّ عطدد ا  دددد ا ػبدٛقد دٌ يدس يف زٚا١ٜ هظبٝددعاغسًا: ايٓاظ ملطٝددح ايدددسي   أ

َّا ٖدٛ َٛعدٛ  يف   -نُا ٜصعُٕٛ - َبرٍٚ عٔ ايت٬َٝرب ٖٚرا طبتً  ع

َّ  َ٘ ٜسام عٔ ننرئٜ  ٕٚ ذبدٜد.  هظبٌٝ َسقظ َٚت٢ فأُٝٗا أ

اسبا ٟ عػس: ذٴنس يف هظبٌٝ َت٢ عٔ املطدٝح أْد٘ قداٍ يت٬َٝدرٙ يف     

ٔ ْتال ايهس١َ ٖرا ٚأقٍٛ يهِ: هْٞ َٔ اٯٕ ٫ أغسي َ"أ ٓا٤ ا٭فخازضتٝا:

    ٞ ب ٚيف هظبٝدٌ  (1)"هش ذيو ايّٝٛ  ُٝٓا أغسب٘ َعهدِ عدٜددًا يف ًَهدٛت أبد

٭ْٞ أقدٍٛ يهدِ: هْدٞ ٫ أغدسي َدٔ ْتدال ايهسَد١  تد٢ ٜدأاٞ          "يٛقا قاٍ هلِ:

ب َٚا ذٴنس يف ٖدرٜٔ اٱظبدًٝ  ٜٓداقأ ٚؽبداي  َدا ٜعتكددٙ       (2)"ًَهٛت ات

مس٠ب نُا ٜٓاقأ ايعدٜد َدٔ  ايٓؿاز٣ يف ايٓعِٝ ٚايعراي ازبطُاْٞ يف اٯ

 ْؿٛف نتابِٗ املكدَّع.

دٟ يف ا٭بددفايٓؿدداز٣ ٜ٪َٓددٕٛ بايبعددث ٜددّٛ ايكٝاَدد١ب ٚايٓعددِٝ ٚايعددراي  

َّ ايٓعدِٝ ٚايعدراي ٜهْٛدإ زٚ اْٝدًا ٫ عطدُاًْٝاب        اٯمس٠; يهِٓٗ ٜكٛيدٕٛ: ه

ف٬ أنٌ ٫ٚ غسي ٫ٚ ْها ب فايٓأظ يف ايكٝا١َ  ١ٝ صبس ٠ عٔ املا ٠ب ٫ 

ا ايبتدد١ب فٗددِ مل ٜكٛيددٛا بكددٍٛ َػددسنٞ ايعددسيب ٖٚددٛ ْأددٞ املعددا      ذبتددال هلدد

َطًكددًاب ٚمل ٜكٛيددٛا بكددٍٛ بعددأ ايأ٬ضددأ١ بٓأددٞ املعددا  ازبطددُاْٞ ٚه بددات       

ايسٚ اْٞب فكٛهلِ فٝ٘ اأ س ببعأ َدا ذٖدب هيٝد٘ بعدأ ايأ٬ضدأ١ َدٔ عٗد١ب        

 ٚمل ٜكٛيٛا أٜكًا بكٍٛ أٌٖ اٱض٬ّب ٖٚٛ اٱميإ بايٓعِٝ ٚايعدراي عطدُاْٝاً  

 .(3)ٚزٚ اًْٝا
                                                           

 .29ب ايأكس٠ 26ٌ َت٢ب اٱؾحا  هظبٝ( 1)

 .18ب ايأكس٠ 22هظبٌٝ يٛقاب اٱؾحا  ( 2)

(ب ٚذبأد١ ا٭زٜدب يف ايدس  عًد٢ أٖدٌ      423 – 422/  1اْعس: ازبٛاي ايؿحٝح ملٔ بددٍ  ٜدٔ املطدٝح ٫بدٔ اُٝٝد١ )     ( 3)

ٜدإ  (ب ٚ زاضدات يف ا٭  887 –3/885(ب ٚهظٗاز اسبل يسمحم ات اهلٓددٟ ) 253–247ايؿًٝب يًرتاإ )ف



 ورةمجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المن

 

150 

ٜٚطتدٍ ايٓؿاز٣ ع٢ً قٛهلِ بأ ي١ َدٔ نتدبِٗب َٓٗدا َدا ذندسٙ َتد٢       

يف هظبًٝ٘ عٔ املطٝح يف أ ٓا٤  ٛازٙ َن ايؿدٚقٝ  َدٔ ايٝٗدٛ  ايدرٜٔ ضدأيٛٙ     

اصٚعٛا اَسأ٠ ٚا د٠ اباعدًاب ملدٔ اهدٕٛ يف اٯمدس٠؟      ٔايطبع١ ايرٜا٭م٠ٛ عٔ 

سفدٕٛ ايهتدب ٫ٚ قد٠ٛ ات;    اكدًٕٛ هذ ٫ اع " ٝث ٜسٕٚٚ عٔ املطٝح أْ٘ قداٍ: 

٭ِْٗ يف ايكٝا١َ ٫ ٜصٚعٕٛب ٫ٚ ٜتصٚعٕٛب بٌ ٜهْٕٛٛ ن٥٬ُهد١ ات يف  

ب َٚددا ذنددسٙ بددٛيظ يف زضددايت٘ هش أٖددٌ نٛزْنددٛع عددٔ قٝاَدد١       (1)"ايطددُا٤

 .(2)"ٜصزا عطًُا  ٝٛاًْٝاب ٜٚكاّ عطًُا زٚ اًْٝا"ا٭َٛات:

اشبصزعدٞ زا ًا   ٜكٍٛ ايكظ  ٓا َكاز ايعٝطدٟٛ يف زضدايت٘ ٭بدٞ عبٝدد٠    

ٚأْدتِ اكٛيدٕٛ:   "ع٢ً َا ٜعتكدٙ املطًُٕٛ يف ايٓعدِٝب َٚكدسزًا َعتكددٙ يف ذيدو:    

َّ يف ازب١ٓ أن٬ً ٚغسبًا ْٚها ًاب ٚاٝن ذيو عٓدنِ يف ايهتاي ايرٟ  ه

عا٤ ب٘ ؾا ب غسٜعتهِب ٚعبٔ ْٓهس اٝن ذيدوب ٫ٚ ميهدٔ بٛعد٘ َدٔ     

كٝاَد١ب  ػدسْا بأعطدا ْا    ايٛعٛٙ ٚقٛع٘ عٓدْاب ذيدو أْٓدا هذا  ػدسْا ٜدّٛ اي    

 .(3)"ْٚأٛضٓا; ٚيهٔ ٫ ْأنٌ ٖٓاىب ٫ٚ ْػسي

فُددا ذنددس يف هظبٝددٌ َتدد٢ َددٔ عددٛاي املطددٝح يًؿدددٚقٝ  يف قؿدد١          

ب َٚددا ذنددسٙ بددٛيظ يف زضددايت٘ هش أٖددٌ نٛزْنددٛعب َٚددا       ايطددبع١ اٱمدد٠ٛ

ٜعتكدٙ ايٓؿاز٣ يف ايٓعِٝ ٚايعدراي ازبطدُاْٞ ٜدّٛ ايكٝاَد١ب ٜٓداقأ ٜٚٓدايف       

ا ٚز  يف ا٭فخازضدددتٝا ندددنريًا َدددٔ ْؿدددٛف ايهتددداي املكددددَّع  باٱقددداف١ ملددد

 بعٗدٜ٘ ايكدِٜ ٚازبدٜد  ا ٜنبم ايكٍٛ بتحسٜ  نتابِٗ املكدَّع. 

  َّ فكد عا٤ يف ايعٗد ايكدِٜ ٚبايتحدٜد يف ضأس ايتهٜٛٔ َٔ ايتدٛزا٠: أ

 .(4)آ ّ ٚشٚع٘  ٛا٤ أمسعا َٔ ازب١ٓ بطبب أنًُٗا َٔ ايػجس٠ يف ازب١ٓ

ٚنٌ َٔ اسى بٝٛادًا أٚ همد٠ٛ أٚ أمدٛات أٚ أبدًا أٚ     "ٌٝ َت٢:ٚعا٤ يف هظب

                                                           

 (.750 – 748(ب ٚقاَٛع ايهتاي املكدَّع )ف 217يطعٛ  اشبً  )ف 

 .30 – 29ب ايأكسات 22هظبٌٝ َت٢ب اٱؾحا  ( 1)

 .44ب ايأكس٠ 15زضاي١ بٛيظ ا٭ٚش هش أٌٖ نٛزْنٛعب اٱؾحا  ( 2)

 (.106 – 105ب 54اْعس: ب  اٱض٬ّ ٚاملطٝح١ٝ ٭بٞ عبٝد٠ اشبصزعٞ )ف ( 3)

 .7 - 1ب ايأكسات 3ب ٚاٱؾحا  17 – 15ب ايأكسات 2اٱؾحا  ضأس ايتهٜٛٔب ( 4)
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أَددًا أٚ هَددسا٠ً أٚ أ٫ٚ ًا أٚ  كدد٫ًٛ َددٔ أعددٌ امسددٞب ٜأمددر ٦َدد١ قددع ب ٜٚددسث   

 .  (1)"د١ٜا٭باسبٝا٠ 

   : ٍ ٭اباعد٘د ٘ قددا دد ح ْأ ٔ املطدٝد قددا عدد ٌ ٛي ٞ يف  "ٚعددا٤ يف هظبٝدد عدد ٛاَ  ٔ  بتدد ِ ايددرٜ ددت ْأ

ٛا ًَه ُا ععٌ ٞي أٞب  ْا أععٌ يهِ ن ٚأ ب  ٞ دبازٞب َا٥دا ٛا ع٢ً  ٚاػسب ٛا  ًاب يتأنً

ٌ ا٫ ل عػس ٕ أضباط هضسا٥ٝ ٜٓٛ ٞ اد ٛا ع٢ً نساض دبًط بٚ  ٛٞا ًَه  .(2) "يف 

 .(3)"طٛب٢ ملٔ ٜأنٌ مبصًا يف ًَهٛت ات"ٚعا٤ يف يٛقا عٓ٘ أٜكًا:

َدٔ ٜأندٌ   "قاٍ اٱَاّ ظبِ ايدٜٔ ايطٛيف َعًكًا ع٢ً قٍٛ يٛقدا ا٭مدري:  

ٕٵ     اشببص ٫ ٜهدٕٛ نامل٥٬هد١ب ٚهذا فد    ازم امل٥٬هد١ بأندٌ اشببدصب عداش أ

 . (4) "ٜأازقِٗ بايٓها  ٚايتصٜٚجب فٗرا آاقأ ظاٖس

ٜسضدٌ ابدٔ   "ٚفُٝا ٜتعًل بايعدراي ازبطدُاْٞ فكدد عدا٤ يف هظبٝدٌ َتد٢:      

اٱْطددإ ٥٬َهتدد٘ فٝجُعددٕٛ َددٔ ًَهٛادد٘ اٝددن املعددا س ٚفدداعًٞ اٱ ددِب         

ب ٚعدا٤  (5)"إٜٚطس ِْٛٗ يف أإٛ ايٓازب ٖٓاى ٜهٕٛ ايبها٤ ٚؾدسٜس ا٭ضدٓ  

يف هظبٌٝ يٛقا عٔ ؾساك أ دد ايعؿدا٠ يف ْداز عٗدِٓ ٖٚدٛ ٜطدتغٝث بدإبساِٖٝ        

:"   ٜددا أبددٞ هبددساِٖٝ ازمحددل ٚأزضددٌ يعدداشز يٝبددٌ طددسف هؾددبع٘  ددا٤ ٜٚددرب

َّدا اشبدا٥إٔٛ   "ب ٚعدا٤ يف ز٩ٜدا ٜٛ ٓدا:   (6)"يطاْٞ; ٭ْٞ َعري يف ٖرا ايًٗٝب ٚأ

يطدحس٠ ٚعبدد٠ ا٭ٚ دإ ٚاٝدن     ٚغري امل٪َٓ  ٚايسعطدٕٛ ٚايكداإًٛ ٚايصْدا٠ ٚا   

 .(7)"ايهرب١ فٓؿٝبِٗ يف ايبحري٠ املتكد٠ بٓاز ٚنربٜم

فٗدرٙ  "قاٍ اٱَاّ أبٛ ايبكا٤ ازبعأسٟ يف أ ٓا٤ ز ٙ ع٢ً َعتكد ايٓؿاز٣ ٖرا:

زا٠ ٚاٱظبٝدٌد َؿددس ١  ٛافكد١ ايهتدداي ايعصٜددصب ٚبدريو اددتِ ايًددر٠ب ٚدبتُددن     ايتٛد

ٚأغدد هادًاب ٚأ كٌد ٚشزًاب ٚأقدع      املطس٠ب ٚذبؿٌد ايدعد١ب فُٔد أععِد عٴسَدًاب      
                                                           

 .29ب ايأكس٠ 19هظبٌٝ َت٢ب اٱؾحا  ( 1)

 .30 – 28ب ايأكسات 22هظبٌٝ يٛقاب اٱؾحا  ( 2)

 .15ب ايأكس٠ 14هظبٌٝ يٛقاب اٱؾحا  ( 3)

 (.298ايتعًٝل ع٢ً ا٭ْاعٌٝ ا٭زبع١ ٚنتب ا٭ْبٝا٤ ا٫ ل عػس ٚايتٛزا٠ )ف ( 4)

 .42 - 41ب ايأكسات 13هظبٌٝ َت٢ب اٱؾحا   (5)

 .24ب ايأكس٠ 16هظبٌٝ يٛقاب اٱؾحا  ( 6)

 .8ب ايأكس٠ 21ز٩ٜا ٜٛ ٓاب اٱؾحا  ( 7)
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 .(1)"أشزًاب  ٔ ٜكسأ ٖرٙ ايٓؿٛف َٔ ايتٛزا٠ ٚاٱظبٌٝ  ِ ٜهأس بٗا ٜٚس ٖا؟!

ب ايناْٞ عػس: َٔ ايطكٛع اييت ا٪ ٣ يف ا٭فخازضدتٝا غدسي اشبُدس   

 ملا عا٤ يف ايكؿ١ َٔ غدسي املطدٝح    -نُا ٜصعُٕٛ -ٚذيو اضتٓا ًا 

َددٔ ْؿددٛف نددنري٠ يف ايعٗدددٜٔ   هلدداب ٖٚددرا ٜٓدداقأ ٜٚتعدداز  َددن َددا عددا٤   

 ايكدِٜ ٚازبدٜد َٔ نتاي ايٓؿاز٣ املكدَّع يف ذّ اشبُس ٚذّ غازبٗا.

ٚنًِ ايسي ٖازٕٚ قا٬ً٥: ةسًا "عا٤ يف ايتٛزا٠ يف ضأس اي٬ٜٚ  َٓٗا:

َٚطددهسًا ٫ اػددسيب أْددم ٚبٓددٛى َعددوب عٓددد  مٛيددو هش مُٝدد١ ا٫عتُدداا;  

 ِ ب ٚيًتُٝٝدص بد  امُلكددَّع ٚامُلحً دٌ     يهٞ ٫ متٛاٛاب فسقًا  ٖسًٜا يف أعٝدايه

 .(2)ٚب  ايٓجظ ٚايطاٖس"

ملٔ ايٌٜٛب ملٔ ايػكا٠ٚب ملدٔ املخاؾدُاتب ملدٔ    "ٚعا٤ يف ضأس ا٭َناٍ:

ايهددسيب ملددٔ ازبددسٚ  بدد٬ ضددببب ملددٔ اشَٗددساز ايعٝددٓ ; يًددرٜٔ ٜدددَٕٓٛ          

اشبُسب ايدرٜٔ ٜددمًٕٛ يف طًدب ايػدساي املُدصٚلب ٫ آعدس هش اشبُدس هذا        

   اٴعٗدس ِ بٳابٳٗدا يف ايهدأع ٚضداغم َسقسقد١ب يف اٯِمدس اًطدن        امحست 

 .(3)"ناسب١ٝب ٚاًدغ ناُ٭فعٴٛإ

امسددن أْددم ٜددا ابددل ٚنددٔ  هُٝددًاب     "ٚعددا٤ يف ضددأس ا٭َندداٍ أٜكددًا:   

ٚازغدددد قًبدددو يف ايطسٜدددلب ٫ اهدددٔ بددد  غسٜدددديب اشبُدددسب بددد  املدددتًأ         

َّ ايطهري ٚاملطسف ٜأتكسإ  . (4)"أعطا ِٖ; ٭

ٜٚدددٌ يًُبهدددسٜٔ ؾددبا ًا ٜتبعدددٕٛ املطدددهسب  "ضدددأس أغددعٝا٤:  ٚعددا٤ يف 

يًُتددأمسٜٔ يف ايعتُدد١ اًددِٗٝٗ اشبُددسب ٚؾدداز ايعددٛ  ٚايسبدداي ٚايدددف ٚايٓدداٟ    

 .(5)"ٚاشبُس ٥٫ُِٚٗب ٚهش فعٌ ايسي ٫ ٜٓعسٕٚ ٚعٌُ ٜدٜ٘ ٫ ٜسٕٚ

َّ ايٓؿدددٛف ايددديت    ٚيهدددٞ ٫ ٜكدددٍٛ قا٥دددٌ َدددٔ ايٓؿددداز٣ أٚ غريٖدددِ: ه

                                                           

 (.215/  1ربجٌٝ َٔ  سف ايتٛزا٠ ٚاٱظبٌٝ )( 1)

 .10 – 8ب ايأكسات 10ضأس اي٬ٜٚ ب اٱؾحا  ( 2)

 .32 - 29ب ايأكسات 23ضأس ا٭َناٍب اٱؾحا  ( 3)

 .21 – 19ب ايأكسات 23ضأس ا٭َناٍب اٱؾحا  ( 4)

 .12 - 11ب ايأكسات 5ضأس أغعٝا٤ب اٱؾحا  ( 5)
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َّٕ ٖدرا        أٚز اٗا يف ذّ اشبُس ٚغدا  زبٗا ٖدٞ َدٔ ْؿدٛف ايعٗدد ايكددِٜب َٚدن أ

َّ ايٓؿدداز٣ ٜ٪َٓددٕٛ بايعٗدددٜٔ ايكدددِٜ ٚازبدٜدددب فٗددرٙ      ايكددٍٛ ٫ ٜطددتكِٝ; ٭

 أٜكًا بعأ ْؿٛف ايعٗد ازبدٜد ارّ اشبُس ٚغازبٗا:

عا٤ يف هظبٌٝ يٛقا يف ٚؾ  َٚد  ْيب ات ؼبٝد٢ بدٔ شنسٜدا عًُٝٗدا     

 .(1)"َطهسًا ٫ ٜػسيٜهٕٛ ععًُٝا أَاّ ايسي ٚةسًا ٚ"ايط٬ّ:

َّ   "ٚعا٤ يف زضاي١ بدٛيظ ا٭ٚش هش أٖدٌ نٛزْندٛع:    أّ يطدتِ اعًُدٕٛ أ

ايعددامل  ٫ ٜس ددٕٛ ًَهددٛت اتب ٫ اكددًٛاب ٫ شْددا٠ب ٫ٚ عبددد٠ أٚ ددإب ٫ٚ      

فاضددكٕٛب ٫ٚ َددأبْٕٛٛب ٫ٚ َكدداععٛ ذنددٛزب ٫ٚ ضددازقٕٛب ٫ٚ طُدداعٕٛب 

 .(2)"ًَهٛت ات٫ٚ ضهريٕٚب ٫ٚ غتإَٛب ٫ٚ ماطإٔٛب ٜس ٕٛ 

٫ اطدددهسٚا بددداشبُس ايدددرٟ فٝددد٘ "ٚعدددا٤ يف زضدددايت٘ هش أٖدددٌ أفطدددظ:

 .(3)"اشب٬ع١ بٌ اَت٦ًٛا بايسٚ 

ٚأعُداٍ ازبطدد ظداٖس٠ ايديت ٖدٞ:      "ٚعا٤ يف زضدايت٘ هش أٖدٌ غ٬طٝد١:   

شْددد٢ب ظباضددد١ب  عددداز٠ب عبدددا ٠ ا٭ٚ دددإب ضدددحسب عددددا٠ٚب مؿددداّب غدددري٠ب 

ب بطدسب ٚأَنداٍ ٖدرٙب    ضخلب ذبصيب غكامب بدع١ب  طدب قتاٍب ضهس

َّٕ ايدرٜٔ ٜأعًدٕٛ          اييت أضبل فأقٍٛ يهدِ عٓٗداب نُدا ضدبكم فكًدم أٜكدًا: ه

 .(4)"َنٌ ٖرٙ ٫ ٜس ٕٛ ًَهٛت ات

ٚبعددد ضددس  ٖددرٙ ايٓؿددٛف يعًدد٘ اددب  يٓددا َددد٣ ايتٓدداقأ ٚايتعدداز         

املٛعدددٛ  يف نتددداي ايٓؿددداز٣ املكددددَّع  دددٍٛ غدددعري٠ َدددٔ غدددعا٥س ٚطكدددٛع     

ٜػدددسبٕٛ -عٓددددِٖ -ازضدددتٝا ٝدددرٙ يف ا٭فخا٭فخازضدددتٝاب فاملطدددٝح ٚا٬َ

زأٜٓددا يف نتددابِٗ ذّ  ايددرٟ اشبُددسب ٚععًددٛا آاٚهلددا ضدد١ٓ َتبعدد١ب يف ايٛقددم    

اشبُس ٚغازبٗاب بٌ أْٗا قٛزْم فٝ٘ بعبا ٠ ا٭ٚ إ ٚايبدع١ ٚايأطل ٚايك٬ٍ 

ٚايصْددد٢ ٚايٓجاضددد١ ٚايطدددحس ٚايطدددسق١ ٚايػدددكام ٚايهدددرب ٚاشب٬عددد١ب فدددأٟ   
                                                           

 .15ب ايأكس٠ 1هظبٌٝ يٛقاب اٱؾحا  ( 1)

 .10 - 9ب ايأكسات 6زضاي١ بٛيظ ا٭ٚش هش أٌٖ نٛزْنٛعب اٱؾحا  ( 2)

 .18ب ايأكس٠ 5زضاي١ بٛيظ ا٭ٚش هش أٌٖ أفطظب اٱؾحا  ( 3)

 .21 - 19ب ايأكسات 5ضاي١ بٛيظ ا٭ٚش هش أٌٖ غ٬ط١ٝب اٱؾحا  ز( 4)
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 آاقأ بعد ٖرا ايتٓاقأ !!.

اينايث عػس: َا ذنس يف ايكؿ١ َدٔ قدٍٛ املطدٝح ٚطًبد٘ غدسي  َد٘       

َّ  َدد٘ َػددسي  ددل ٜٓدداقأ ٜٚٓددايف َددا عددا٤ يف نتددابِٗ     ٚأنددٌ عطدددٙ  ب ٚأ

املكدددَّع َددٔ ذبددسِٜ غددسي ايدددّب فأددٞ ضددأس ايتنٓٝدد١ َددٔ ايعٗددد ايكدددِٜ َددا        

٘  ":ْؿدد٘ َّددا ايدددّ فدد٬ اأنًدد ٘  .ٚأ ب ٚيف ضددأس أعُدداٍ  (1)"عًدد٢ ا٭ز  اطددأه

ٕٵ ميتٓعدٛا عدٔ ظباضدات       "ازبدٜد َا ْؿد٘:  ايسضٌ َٔ ايعٗد بدٌ ٜسضدٌ هيدِٝٗ أ

 .(2)"ا٭ؾٓاّ ٚايصْا ٚاملخٓٛم ٚايدّ

َّٕ َدا ؼبددث يف ا٭فخازضدتٝا َدٔ أندٌ اشببدص ٚغدسي         ايسابن عػس: ه

َّ ذيو عطد املطٝح ٚ َ٘ ع٢ً اسبكٝك١ب ٖدٛ  اشبُس يٌٓٝ ايغأسإ ب ٚاعتكا  أ

عددا٤ يف نتدداي ايٓؿدداز٣ يددٝظ  َٜٛددًا يف ايٛاقددنب ٖٚددٛ ٜٓدداقأ ٜٚعدداز  َددا  

بدددٕٚ ضددأو  ّ ٫ ذبؿددٌ   ":املكدددَّع ٚبايتحدٜددد يف زضدداي١ بددٛيظ يًعددرباْٝ    

 .  (3)"َغأس٠

َّ َٔد   اشباَظ عػس: ٜكٍٛ ايٓؿاز٣ ٚبٓا٤ عًد٢ َدا عدا٤ يف ا٭فخازضدتٝا     ه

ح ٚغدسي  َ٘د ٖٛد غأدسإ اشبطاٜدا ٚايسشاٜداب َنً٘د             ْتا٥ج ٚاداز أنٌد عطدد املطٝد

ح ايددسي عًدد٢ م   ب املطدٝد ي ايعبددا ب ٚاهأددري    َندٌد ؾدًد ب يددتهأري ذْدٛد ػددب١ ايؿدًد

هلِ ٖددرا يًعكدٌد نُددا     يًخط٦ٝدد١ ا٭ٚش; أعددل: مط٦ٝدد١ آ ّ    ب فُددن َٓافددا٠ قدٛد

ضٝأاٞ يف املبحث ايكا ّ بإذٕ ات اعاشب ٖٛ يف ايٛقدم ْأط٘د َٓداقأ َٚتعداز      

٪امدر      َّ اٱْطدإ ٫ٜ  َن َا عا٤ يف نتابِٗ املكدَّع;  ٝث عا٤ فٝ٘ يف غدري َٛقدن أ

ٍ ات عدص ٚعٌد يف ايكدسإٓ     جبسّ ٚ ڭ ژ ايهدسِٜ:  عسٜس٠ غريٙب ٚذيو َؿداقًا يكٛد

ب (15اٱضددددددسا٤: )  ژ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې

﮳﮴ ژ ٚقٛيددد٘د عددددص يف عدددد٬ٙ:   ﮲  ب (7اٱضددددسا٤: ) ژ  ھ ے ے ۓۓ 

ِ املكدَّع: َا ٚز  يف ضأس ايتن١ٝٓ َٔ ايتٛزا٠  ٝث قاٍ  ٚ ا عا٤ يف ذيو يف نتابٗ
                                                           

 .16ب ايأكس٠ 12ضأس ايتن١ٝٓب اٱؾحا  ( 1)

 .20ب ايأكس٠ 15ضأس أعُاٍ ايسضٌ يًٛقاب اٱؾحا  ( 2)

ب ٚاْعس أٜكًا:  كا٥ل أضاض١ٝ يف اٱميإ املطدٝحٞ يًكدظ   22ب ايأكس٠ 9زضاي١ بٛيظ هش ايعرباْٝ ب اٱؾحا  ( 3)

 (.255 – 254ٜص فازع )ف فا
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. نٌد هْطدإ    ا٤اٯبا٤ عٔ ا٭٫ٚ ب ٫ٚ ٜكتٌ ا٭٫ٚ  عٔ اٯبٜكتٌ  ٫"ؾا ب ايطأس:

٘ ٜكتٌ َٔ ه ِ  ا٫بٔٚأْتِ اكٛيٕٛ ملاذا ٫ ؼبٌُ  "ب ٚعا٤ يف ضأس  صقٝاٍ:(1)"خبط٦ٝت

َّا  ا٭يب ب ٚعٌُد بٗدا فحٝدا٠          ا٫بٔأ فكد فعٌ  كدًا ٚعدد٫ًب  أدغ اٝدن فسا٥كٞد

ٌ َٔ ه ِ ٫ ؼب ا٫بٔ بايٓأظ اييت ربِط٧ ٖٞ متٛت بؼبٝا ٫ ؼبٌُ  ا٭يب ٚا٭يُ

ب ٚعا٤ يف هظبٌٝ (2)بس ايباز عًٝ٘ ٜهٕٛب ٚغس ايػسٜس عًٝ٘ ٜهٕٛ" ا٫بٔبَٔ ه ِ 

ّ ايددٜٔ;      " َت٢: ٕ عٓٗدا  طدابًا ٜٛد نٌ ن١ًُ بطاي١ ٜتهًِ بٗا ايٓاع ضٛف ٜعطٛد

 ٕ َّ ابدٔد اٱْطددإ " ب ٚعددا٤ فٝد٘د أٜكددًا:(3)"٭ْددو به٬َددو اتددربز ٚبه٬َددو اٴدددا فددإ

ٞ يف ٟ نٌ ٚا د  طب عًُ٘ ضٛف ٜأا ٘ َن ٥٬َهت٘ب ٚ ٦ٓٝر ػباش  .(4)"صبد أبٝ

عتكددب    ِ  داٜ  ّ اشبؿ ٔ باي هيصا  َٛ َناهلا هأاٖ  ٚأ ؿٛف  ٙ آي ر سا ٖ  َّ ٜه ِ أ عً ٚٝي

ؿدداز٣ املكدددَّع       َّ نتدداي آي عتكددد أ ْٓدداْ  ٚه٫ فإ  ;ٍ ٚازبددد ٍ يف املٓدداظس٠  دددص ٔ بدداي ايٓت َٚدد

ٚأؾدابن  ٟ ايتحسٜ   د ٘ ٜأ ٍ يعبم فٝ َبد ٍ ات عدص يف      نتاي ضبسف  ٜٝد  نُدا قدا ايتص

 :ِ ٙ عٗٓ طا٤: ) ژٺ ٺ ٺ ٿ ژ ع٬ ې ى   ى ژ ٚقاٍ ضبحاْ٘:ب(46آي

 .(75ايبكس٠: )ژائ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ

ايطدا ع عػدس: ٜكدّٛ ايٓؿداز٣ نُدا َدس َعٓدا ضدابكًا بٗدرا ايطكدظ           

اؾددٓعٛا ٖددرا "أْدد٘ قدداٍ: َٓطددٛبًا يعٝطدد٢  اَتنددا٫ً ملددا عددا٤ يف هظبٝددٌ يٛقددا

ب ٚفُٝددددددا ذنددددددسٙ عٓدددددد٘ بددددددٛيظ يف زضددددددايت٘ ا٭ٚش ٭ٖددددددٌ     (5)"يددددددرنسٟ

 .(6)"اؾٓعٛا ٖرا نًُا غسبتِ يرنسٟ"نٛزْنٛع:

فايرٟ ذنس ٚعٛي اهدساز ايعُدٌ بٗدرا ايػدعري٠ َدسازًا ٚاهدسازًا ٖدٛ        

هظبٝددٌ يٛقددا فكددل َددٔ بدد  أؾددحاي ا٭ْاعٝددٌ ايدديت ذنددست ايكؿدد١ب أعددل     

 هظبًٝٞ َت٢ َٚسقظ. 

                                                           

 .16ب ايأكس٠ 24ضأس ايتن١ٝٓب اٱؾحا  ( 1)

 .20 - 19ب ايأكسات 18ضأس  صقٝاٍب اٱؾحا  ( 2)

 .37 - 36ب ايأكسات 12هظبٌٝ َت٢ب اٱؾحا  ( 3)

 .27ب ايأكس٠ 16هظبٌٝ َت٢ب اٱؾحا  ( 4)

 .20 – 7ب ايأكسات 22هظبٌٝ يٛقاب اٱؾحا  ( 5)

 .25 - 23ب ايأكسات 11هش أٌٖ نٛزْنٛعب اٱؾحا  زضاي١ بٛيظ ا٭ٚش ( 6)
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َّ ايعػدا٤ ايسبداْٞ      ٚايط٪اٍ ايرٟ ٜطدس  ْأطد٘ ٖٓدا: هْد٘       دا ٫ غدو فٝد٘ أ

َٔ ا٭َٛز امل١ُٗب َٚٔ ا٭ضساز اجملُن عًٝٗا عٓد ايٓؿداز٣ب فًُداذا ٜغأٌد نٌد     

ٕٵ ندإ اد١ عػدا٤ بٗدرٙ     -َٔ َت٢ َٚسقظ أَس املطٝح باضدتداَت٘ ٚاهدسازٙ    ه

 يف    ظبد يٛقا فكل ٖٛ ايرٟ ٜرنس ذيو ؟!. –ايتأاؾٌٝ أؾ٬ً 

س ه ٝا٤ ايعػا٤ ايسبداْٞب أّ أْد٘ مل   فٌٗ آاض٢ نٌ َٔ َت٢ َٚسقظ ذن

َّ ٖٓاى أٜدٟ مأ١ٝ هلا َؿًح١ يف هٜدسا  َنٌد ٖدرٙ     ٜس  ذيو يف ايكؿ١ أؾ٬ًب ٚأ

 ايعباز٠ يف ايكؿ١ املٓتكد٠ َٔ ا٭ضاع َٔ ايٓٛا ٞ ايٓك١ًٝ ٚايعك١ًٝ ؟!.

َّ ٖرٙ ايعباز٠ أقحُم يف ايكؿ١ هقحاًَا يف هظبٌٝ يٛقداب   فايرٟ أزاٙ: أ

َٔ بدٛيظ  ا ا تٛت عًٝ٘ َٔ آاقكات ٚاْتكا ات بتأ ري نُا أقحِ ننري  

ٕٵ عسفٓددددا ايع٬قدددد١ -غددددا٩ٍٚ ايٝٗددددٛ ٟ - ضبددددسف ايٓؿددددسا١ْٝ; ٫ ضددددُٝا ه

اسب١ُُٝٝ اييت اسبل ب  يٛقا ٚبٛيظب فٗٛ ايؿددٜل ايسفٝدل اسببٝدبب نُدا     

ب ٚيف زضدايت٘ هش  (1)ٜكٍٛ ذيو بدٛيظ ْأطد٘ يف زضدايت٘ ايناْٝد١ هش اُٝٛ داٚع     

 .  (2)نٛيٛضٞ

َّٕ أؾددٍٛ يٛقددا ٖددٞ أؾددٍٛ ٚ ٓٝدد١ب نُددا        ٫ٚ ٕٵ عسفٓددا أٜكددًا أ  ضددُٝا ه

ٜددرنسٙ ايدددنتٛز َددٛزٜظ بٛندداٟ; ايعددامل ايأسْطددٞ ايددرٟ أضددًِب  ٝددث       

َّ يٛقا أ ٜب ْٜٛاْٞ ٚ ل آَٔ باملطٝح١ٝ"ٜكٍٛ: ب ٜٚ٪ٜد ايكٍٛ بتأ ري بٛيظ (3)"ه

َّ هظبٌٝ"ع٢ً هظبٌٝ يٛقا ايكدٜظ اساًٝاْٛع; أضك  قسطاع١ب  ٝث ٜكٍٛ:  ه

 .   (4)"يٛقا ٜٓطب نً٘ هش بٛيظ

ٚيٛقددا ٜددرنس عددٔ ْأطدد٘ يف َكدَدد١ هظبًٝدد٘: أْدد٘ نتددب هظبًٝدد٘ بدددافن  

غخؿٞ حبمب اكًٝدًا يغريٙ َٔ ايكؿاف ٚايهتايب ايرٜٔ نتبٛا قؿؿدًا  

ٚزٚاٜات ٚأْاعٌٝ اازؽب١ٝ عدٔ املطدٝحب َطدتُدًا ذيدو َدٔ زٚاٜدات اسبدٛازٜ         

ننريٕٚ قد أمرٚا بتأيٝ  قؿ١ هذ نإ "َٚٔ ايػٗٛ  املعآٜ ب ْٚـ قٛي٘:
                                                           

 .11ب ايأكس٠ 4اْعس: زضاي١ بٛيظ اينا١ْٝ هش اُٝٛ اٚعب اٱؾحا  ( 1)

 .14ب ايأكس٠ 4اْعس: زضاي١ بٛيظ هش نٛيٛضٞب اٱؾحا  ( 2)

 (.106اْعس: ايتٛزا٠ ٚا٭ْاعٌٝ ٚايكسإٓ ايهسِٜ  كٝاع ايعًِ اسبدٜث )ف ( 3)

 (.114٭محد غًيب )ف  اْعس: املطٝح١ٝ( 4)
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يف ا٭َٛز املتٝك١ٓ عٓدْاب نُا ضًُٗا هيٝٓا ايدرٜٔ نداْٛا َدٔ ايبدد٤ َعدآٜ       

ٕٵ     ٚمداًَا يًه١ًُ زأٜم أْا أٜكًا هذ قد اتبعم نٌ غد٤ٞ َدٔ ا٭ٍٚ بتددقٝل أ

 . (1)"أنتب ع٢ً ايتٛايٞ هيٝو أٜٗا ايعصٜص  اٚفًٝظ

٤ نُا ٜعتكدٙ أًٖ٘ب بٌ ٖدٛ  فهتاب٘ هذًا يٝظ ههلاًَا أٚ ٚ ًٝا َٔ ايطُا

ب ٖٚدٛ نُدا ٜكدٍٛ ايددنتٛز     " داٚفًٝظ "زضاي١ يؿددٜل غدري َعدسٚف مسداٙ بدد     

..نتدددداي ذٟ  بهدددد١ قؿؿدددد١ٝ َطددددتُد٠ َددددٔ عدٜددددد  ."َددددٛزٜظ بٛندددداٟ:

 .(2)"ايكؿـ

ٚظبدددددد يٛقدددددا يف ا٭فخازضدددددتٝا ٚغريٖدددددا ؽبددددداي  ندددددنريًا ا٭ْاعٝدددددٌ 

ٚأاد٢  دا ذندسٙ     ب ٚٚعدْاٙ ٖٓا يف ايعباز٠ اييت َعٓا مايأِٗ أٜكداً (3)ا٭مس٣

ؾا ب٘ ٚزفٝل  زب٘ بٛيظ; املعسٚف ايتأ ري يف ايدٜا١ْ ايٓؿسا١ْٝب فٗٛ ايسعٌ 

ايداٖٝددد١ب ايدددرٟ اضدددتطاا بغرياددد٘ ايدٜٓٝددد١ب ٚغدددد٠ ذنا٥ددد٘ب ٚبدددازا  ًٝتددد٘ب  

ٕٵ ٜغدري صبدس٣ ايدٜاْد١ ايٓؿدسا١ْٝب َدٔ        ٚقع  ٚغبا٤ ننري َٔ َعاؾدسٜ٘ب أ

 ايتٛ ٝد هش ايٛ ١ٝٓ.

اْٞب بددرٍ ازبٗددد ايهددبري حملازبدد١ أٚا٥ددٌ   فٗددٛ زعددٌ ٜٗددٛ ٟ ٚقٝددٌ زَٚدد  

   ِ ايٝٗدٛ ٟ; يهٓد٘ مل ٜأًدح     (4)ايٓؿاز٣ب َدعًُا ضبازبت٘ بدإذٕ َدٔ ايطدٓٗدزٜ

يف ذيددو بعددد بددرٍ ازبٗددد ٚايٛضددنب فكددسز ٖدددّ املٓدددصٍ َددٔ ايدددامٌب فدددمٌ     

ايٓؿدددسا١ْٝ بكؿددد١ طبتًكددد١ َدددٔ بٓٝدددات أفهدددازٙب ٫ ضدددٓاّ هلدددا ٫ٚ مطددداّب    

    ٍ ٌ  ضطسٖا ؾددٜك٘ يٛقدا يف ضدأسٙ أعُدا ; ايدرٟ ٖدٛ عبداز٠ عدٔ ضدري٠      (5)ايسضد

                                                           

 .4 - 1ب ايأكسات 1هظبٌٝ يٛقاب اٱؾحا  ( 1)

 (.105ايتٛزا٠ ٚا٭ْاعٌٝ ٚايكسإٓ ايهسِٜ  كٝاع ايعًِ اسبدٜث )ف ( 2)

 (.107اْعس: ايتٛزا٠ ٚا٭ْاعٌٝ ٚايكسإٓ ايهسِٜ  كٝاع ايعًِ اسبدٜث )ف ( 3)

ا يًٝٗدٛ ب ٚقدد ندإ ايطدٓٗدزِٜ هبدإ عٗدد املطدٝح         ايطٓٗدزِٜ: ٖٛ صبًظ ايٝٗٛ  ايهبريب ٖٚٛ احمله١ُ ايعًٝ( 4)

مينٌ ايػعب ايٝٗٛ ٟ أَداّ ايسَٚدإب ٚندإ َهْٛدًا َدٔ ٚا دد ٚضدبع  عكدًٛاب ٖٚدٛ اجملًدظ ايدرٟ مت ذبدم             

 .قبت٘ نُا ٜكٛي٘ ايٓؿاز٣ ضبان١ُ املطٝح 

 (.489اْعس: قاَٛع ايهتاي املكدَّع )ف 

 اْعس: ضأس أعُاٍ ايسضٌب اٱؾحا  ايتاضن.( 5)



 ورةمجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المن

 

158 

َّ املطدددٝح  (1)ٚ ٝدددا٠ بدددٛيظ طًدددب َٓددد٘ َباغدددس٠   ا٫بدددٔب ا عددد٢ َدددٔ م٬هلدددا أ

ايتهسٜص; أٟ ايدع٠ٛ بريوب فسفك٘ ننري َدٔ ايت٬َٝدرب ٚقبًد٘ ايكًد١ عًد٢      

َكأب ٚ   ظٗس غسٙب ٚاضدتأحٌ أَدسٙب ازادد عٓد٘ ايت٬َٝدر ٚندنري َدٔ        

 زضدددايت٘ ايناْٝددد١ يؿددددٜك٘  أابددداا املطدددٝح نُدددا ٜدددرنس ذيدددو ٖدددٛ ْأطددد٘ يف  

ب ٜٚطًدب َٓد٘   (2)"ضدٝا ازاددٚا عدل   آاٝدن ايدرٜٔ يف   "اُٝٛ اٚع    ٜكٍٛ يد٘: 

َّ  ميدداع قددد     "ضددسع١ اجملدد٤ٞ هيٝدد٘ قددا٬ً٥ يدد٘:    َّ ضددسٜعًا; ٭ ٕٵ دبدد٤ٞ هيدد بددا ز أ

اعايُٝد٘ب ٚااُٗٗدِ   ب ٚ ازي َٔ مايأد٘ يف  (3)اسنل هذ أ ب ايعامل اسباقس"

  ٚ  ددٔ بكدٞد َعدد٘ ْٚػددس أفهددازٙ ٚضددطسٖا يف    بايهددري ٚايصٜددغ عددٔ اٱميددإب 

زضددا٥ً٘ ٚنتبدد٘ب ٚأؾددبح مددري  اعٝدد١ ٭فهددازٙ: يٛقدداب  ٝددث ٜكددٍٛ بددٛيظ يف       

ب ٚقددد ععدٌد يٛقددا بددٛيظ َكدداّ (4)"يٛقددا ٚ دددٙ َعدٞد"اهًُدد١ ن٬َدد٘ يتُٝٛ دداٚع:

 .  (5)غًيبعٝط٢ ْأط٘ نُا ٜرنس ذيو ايدنتٛز أمحد 

َّ أفهداز بدٛيظ غددري َبنٛ د١ يف بكٝد١ ا       ٭ْاعٝدٌ بدٌ ٖددٞ   ٖٚدرا ٫ ٜعدل أ

َبنٛ ١ يف اٝن ايدٜا١ْ ايٓؿسا١ْٝ بك٠ٛ ايطًطإ نُا اكدّ ٚنُا ضدٝأاٞب  

َّ زضا٥ٌ بٛيظ ٖٞ أٍٚ أضأاز ايعٗد ازبدٜدد اددًٜٚٓاب هذ    ٕٵ عًُٓا أ ٫ٚ ضُٝا ه

أْٗا  ْٚم ٚأيأم قبٌ أقدّ ا٭ْاعٌٝ ا٭زبع١; ٖٚدٛ هظبٝدٌ َدسقظ بدأننس َدٔ      

 .(6)ةط١ عػس عاًَا

َّ زضا٥ٌ بٛيظ "د غًيب:ٜكٍٛ ايدنتٛز أمح ٚميهٔ ايكٍٛ  ٕٚ اس   ه

َّ ايتػددسٜعات ايدديت ٚز ت يف       ٖددٞ ٚ دددٖا َؿدددز ايتػددسٜن يف املطددٝح١ٝب ٚه

 .  (7)"ايسضا٥ٌ ا٭مس٣ ناْم اهسازًا ٚؾد٣ ٯزا٤ بٛيظ ٚاػسٜعاا٘

ٚبعددد ذاى ا٫زادددا  َددٔ ايت٬َٝددر ٚا٭ابدداا مل ٜٝددأع بددٛيظ ٜٚكددٓل بددٌ   
                                                           

 (.113اْعس: املطٝح١ٝ ٭محد غًيب )ف ( 1)

 .15ب ايأكس٠ 1زضاي١ بٛيظ اينا١ْٝ هش اُٝٛ اٚعب اٱؾحا  ( 2)

 .10 – 9ب ايأكسات 4زضاي١ بٛيظ اينا١ْٝ هش اُٝٛ اٚعب اٱؾحا  ( 3)

 .11ب ايأكس٠ 4زضاي١ بٛيظ اينا١ْٝ هش اُٝٛ اٚعب اٱؾحا  ( 4)

 (.113اْعس: املطٝح١ٝ ٭محد غًيب )ف ( 5)

 (.162اْعس: ذبسٜ  زضاي١ املطٝح يبط١ُ عطتٓٝ٘ )ف ( 6)

 (.127اْعس: املطٝح١ٝ ٭محد غًيب )ف ( 7)
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ٕٵ  ٕٵ ٜهدددٕٛ يددد٘ أاباعدددًا بدددث فدددِٝٗ  أمدددر ٜهدددسش بأفهدددازٙب هش أ اضدددتطاا أ

أفهازٙب فحًُٛا أفهازًا ٚفًطأات أعٓب١ٝ ٚ ١ٝٓب طبايأد١ يًعكٝدد٠ ايٓكٝد١ب    

َٔ عٓد مايك٘ عص ٚعٌب -عًُٝٗا ايط٬ّ -اييت أا٢ بٗا املطٝح ابٔ َسِٜ 

فأؾددبحم ايدٜاْدد١ ايٓؿددسا١ْٝب بعددد فددرت٠ َددٔ ايددصَٔب ٚبكدد٠ٛ َددٔ ايطددًطإب    

ه١ْٝٛب ايدديت اكدداّ بدد  ايأٝٓدد١ ٚا٭مددس٣ب  ٜاْدد١  ٚبددإقساز َددٔ اجملُعددات املطدد 

ٕٵ ناْدددم عٝطددد١ٜٛب ٚعًددد٢ زأع اًدددو   ) ْطدددب١ هش بدددٛيظ ( بٛيطددد١ٝ ب بعدددد أ

; (325ّ)اجملُعات نإ صبُن ْٝك١ٝ ايػٗريب املٓعكدد بٓٝكٝد١ ايرتنٝد١ ضد١ٓ     

 ٚايرٟ بازن٘ اٱَرباطٛز ايٛ ل قططٓط .  

١ ايتٛ ٝدٜددد١ ايطدددُاٜٚ-ا أ مًددد٘ بدددٛيظ يف ايدٜاْددد١ ايٓؿدددسا١ْٝ   دٚ ددد

َددٔ ايأًطددأات ٚايعكا٥ددد ايٛ ٓٝدد١: ايكددٍٛ بايتنًٝددثب ٚايكددٍٛ ببٓدد٠ٛ    -ا٭ؾددٌ 

َّ عٝط٢  ٔ املطٝح ايب٠ٛٓ اسبكٝك١ٝ ت عص ٚعٌب ٚأي١ٖٝٛ زٚ  ايكدعب ٚأ  ا٫بد

ؾددًب اهأددريًا شبط٦ٝدد١ آ ّ ٚمطاٜددا ايبػددسب ٚقٝاَدد١ عٝطدد٢ َددٔ ا٭َددٛات        

 ٚؾعٛ ٙ ٚعًٛض٘ ع٢ً مي  أبٝ٘ ايسي. 

زا٠ ايدددٛ ٓٝ  ٚهيغدددا٤ ايعدٜدددد َدددٔ غدددسا٥ن ايتدددٛزا٠   نُدددا قددداّ  جدددا 

ٚاٱظبٌٝ ناشبتإب ٚايطُا  يغري بل هضسا٥ٌٝ ايدمٍٛ بايدٜا١ْ ازبدٜد٠ 

اييت ناْم ماؾ١ب بٓـ َا ٜسْٚٚ٘ عٔ املطٝح بأْ٘ َبعدٛث شبدساف بدل    

ٕٵ اد٪ س   (1)هضسا٥ٌٝ ايكاي١ ب فٗٛ زعٌ حبل َٔ ايسعا٫ت اييت اضدتطاعم أ

 .(2)زٜلايف ايت

 ا أ مً٘ بٛيظ يف ايدٜا١ْ ايٓؿدسا١ْٝ أٜكدًا َدٔ فًطدأات ٚعكا٥دد      ٚ   

ٚ ٓٝدد١ َددا اكددُٓت٘ ا٭فخازضددتٝا َددٔ عكا٥ددد ٚطكددٛع بعٝددد٠ نددٌ ايبعددد عددٔ     

 عكٝد٠ ايتٛ ٝدب َٚٓٗا أنٌ عطد ايسي ٚغسي  َ٘.

                                                           

 .6 - 5ب ايأكسات 10اْعس: هظبٌٝ َت٢ب اٱؾحا  ( 1)

(ب ٚاملطٝح١ٝ ٭محد غًيب 91 – 85اْعس فُٝا ٜتعًل ببٛيظ ٚأعُاي٘: ضباقسات يف ايٓؿسا١ْٝ ٭بٞ شٖس٠ )ف ( 2)

(ب ٚقسا٠٤ يف ايهتاي املكددَّع يؿدابس   15–8َٚطٝحٕٝٛ أّ بٛيٝطٕٝٛ؟ حملُد عأٝأٞ )ف (ب 130 – 111)ف 

(ب ٚايعبدددا ات يف ا٭ ٜدددإ 230 – 222(ب ٚ زاضدددات يف ا٭ ٜدددإ يطدددعٛ  اشبًددد  )ف  675 – 673طعُٝددد١ )ف 

 (. 164 – 131(ب ٚذبسٜ  زضاي١ املطٝح يبط١ُ عطتٓٝ٘ )ف 205 – 202ايطُا١ٜٚ يعبد ايسشام ز ِٝ )ف 



 ورةمجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المن

 

160 

َّ "ٜكٍٛ عٝٓٝبري: َّ ايٓكد اسبس ٜتج٘ أننس فأننس هش اٱااا ع٢ً أ ه

َّ امل ٍ ايعباز٠ اييت ٜكاٍ ه مدرٚا نًدٛا عطددٟب    "طٝح أقاّ عًٝٗا عكٝد٠ ايتٓداٚ

 ٞ يٝطددم ضدد٣ٛ اأطددري َددٔ عٓددد بددٛيظ غسٜبدد١ نددٌ    "مددرٚا ٚاغددسبٛا ٖددرا  َدد

 .(1)"ايغساب١ عٔ فهس املطٝح

ظبدد فٝٗدا أٜكدًا أٍٚ هغداز٠     "ٜٚكٍٛ ٖٝاّ َانٛبٞ عٔ بدٛيظ ٚزضدا٥ً٘:  

 هش فهس٠ ايكسبإ املكدَّع; أٟ ايأهس٠ ايديت اكدٍٛ بٛعدٛ  قد٠ٛ يًخد٬ف يف     

َّٕ بدٛيظ ٖدٛ طبدرتا ايكسبدإ           عطد املطٝح ٚ َد٘ب فُدٔ أقٛايد٘ ٜتكدح متاَدًا أ

َّ ٖدرا   املكدَّع نأهس٠ ٚض١ٓ زاضخ١ يف ازبرٚزب فٗٛ ٜكٍٛ بهٌ ٚقٛ : ه

ايكسبإ قد اأضظ بٓا٤ ع٢ً ٚ ٞ اًكاٙ غخؿًٝاب هذ ٜكٍٛ: ٭ْل اطًُم َدٔ  

 .(3)"(2)ايسي َا ضًُتهِ

َٚا عا٤ يف ا٭فخازضدتٝا َدٔ طكدٛع ٚعبدا ات ٖدٞ فًطدأات ٚطكدٛع        

ناْم َتأػ١ٝ يف ايٛ ١ٝٓ املنسا٥ٝد١ ايأازضد١ٝب ايديت اْتكًدم بعدأ أفهازٖدا       

هش ايدٜاْت  ايْٝٛا١ْٝ ٚايسَٚا١ْٝب ٚقد نإ َدٔ طكٛضدٗا ايعػدا٤ ايسبداْٞب     

ا٭َدس   ٜطدُرب ٜدّٛ املد٬ٝ ب ٜٚدّٛ ا٭ دد ٜدّٛ ايسا د١ب فبددٍَّ          (25)ٚععٌ ٜدّٛ  

 .(4)عٓد ايٓؿاز٣ َٔ َٝنسا هش املطٝح

ٕٵ أذندس بعدأ َدا ٜكٛيد٘ أؾدحاي َٝندسا يف ههلٗدِ           ٚيعٌ َدٔ املٓاضدب أ

َٝنساب ٚبعأ َا ٜكٛي٘ ايٓؿاز٣ يف املطٝح 
(5): 

 ما يقوله النصارى يف املسيح  مايقوله أصحاب ميثرا يف ميثرا

  ٜطُرب 25ٚيد املطٝح يف غاز يف   ٜطُرب 25ٚيد َٝنسا يف نٗ  يف 

                                                           

 (.197اْعس: ذبسٜ  زضاي١ املطٝح يبط١ُ عطتٓٝ٘ )ف ( 1)

 .23ب ايأكس٠ 11زضاي١ بٛيظ ا٭ٚش هش أٌٖ نٛزْنٛعب اٱؾحا  ( 2)

 (.197اْعس: ذبسٜ  زضاي١ املطٝح يبط١ُ عطتٓٝ٘ )ف ( 3)

 (ب ٚايٓؿدسا١ْٝ 115 - 114(ب ٚاملطدٝح١ٝ ٭محدد غدًيب )ف    159اْعس: َٓداظس٠ بد  اٱضد٬ّ ٚاملطدٝح١ٝ )ف     ( 4)

(ب ٚايعبددا ات يف ا٭ ٜددإ ايطددُا١ٜٚ يعبددد   122ْػددأاٗا ايتازؽبٝدد١ ٚأؾددٍٛ عكا٥دددٖا يعسفددإ عبددد اسبُٝددد )ف    

 (.379(ب ٚذبسٜ  زضاي١ املطٝح يبط١ُ عطتٓٝ٘ )ف 211 – 210ايسشام ز ِٝ )ف 

 (.215اْعس ٖرٙ املكاز١ْ يف: ايعبا ات يف ا٭ ٜإ ايطُا١ٜٚ يعبد ايسشام ز ِٝ )ف ( 5)
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 املطٝح بعد  فٓ٘ قاّ َٔ قربٙ  فٔ َٝنسا ٚعا  يًحٝا٠ ٚقاّ َٔ قربٙ

 ؾًب املطٝح يٝخًـ ايبػس َٔ اشبط١٦ٝ َٝنسا عا٤ يٝخًـ ايبػس َٔ مطاٜاِٖ

ؾددددددعد َٝنددددددسا هش ايطددددددُا٤ أَدددددداّ 

 ا٬َٝرٙب ِٖٚ ٜبتًٕٗٛ ي٘ ٜٚسنعٕٛ

املطٝح ؾعد هش ايطُا٤ بعدد قٝاَتد٘   

 َٔ قربٙ

 ٚنإ يًُطٝح ا ٓا عػس اًُٝرًا ا ٓا عػس  ٛازًٜا ٛازٜٛ َٝنسا 

 املطٝح محٌ ات ايٛ ٜن َٔ أٚؾاف َٝنسا اسبٌُ ايٛ ٜن

 هلِ  باضِ املطٝح ٜعُدٕٚ بٛؾأ٘ متِ عٗد ايٓع١ُ ايتعُٝد ػبس٣ باضِ َٝنسا

ٜكدداّ  أددٌ ايعػددا٤ ايسبدداْٞب ٜٚعتددرب     ٜكاّ نٌ عاّ  أٌ َكدع برنساٙ

 طعاًَا زٚ ًٝا َكدضًا 

ٚؾاف َٝنسا: ايربٝحب ايأدا ٟب  َٔ أ

ٚاال امل٪َٓ ب ٚزَص ايطٗاز٠ب ٚضٝل 

 ب  ات ٚايبػسب ٚمشظ اسبٝا٠

َٔ ؾدأات املطدٝح أْد٘ ايأدا ٟ ايدرٟ      

قدّ ْأط٘ ذبٝح١ يأدا٤ ايعاملب ٖٚدٛ  

هنًٝددٌ  ٝدددااِٗب َٚطٗدددس يًكًدددٛيب  

 ٚٚضٝل ب  ات ٚايٓاعب ٚمشظ ايرب

 

١ عًددِ اٯ دداز ضددد١ٓ   ٜكددٍٛ فساْددص نَٛددإ ايهااددب ايأسْطدددٞ يف صبًدد     

َّ سبِ اينٛز نإ ؾعب املٓاٍ أ ٝاْدًاب فكدد اقدطس أابداا     "ّ(:1946) ْعسًا ٭

هش اضددتخداّ اشببددص ٚايٓبٝددر َهددإ ايًحددِب ٚندداْٛا ٜسَددصٕٚ     "َٝنددسا"اٱيدد٘

ٚ َد٘ متاَدًا نُدا ٜسَدص املطدٝحٕٝٛ ايٝدّٛ هش       "َٝنسا"بريو هش سبِ َعبٛ ِٖ

 .(1) "سبِ املطٝح ٚ َ٘ باشببص ٚاشبُس

ٍ ٚيص:ٚ ٕ غدٜد ا٫ٖتُاّ " ٜكٛ ٚقد أٚاٞ بٛيظ ق٠ٛ عك١ًٝ عع١ُٝب نُا نا

ِ بايٝٗٛ ٜد١ ٚاملٝنسا٥ٝد١ ٚ ٜاْد١ ذيدو          حبسنات شَاْ٘ ايد١ٜٝٓب فدرتاٙ عًد٢ عًِد ععٝد

ح١ٝ نددنريًا َدٔد فهددسِٖ         ايصَددإ ايدديت اعتٓكٗددا اٱضددهٓدز١ٜب فٓكدٌد هش املطدٝد

 .(2)"ُٓٝتٗاٚاَٚؿطًح اعبريِٖب ٚمل ٜٗتِ بتٛضٝن فهس٠ عٝط٢ ا٭ؾ١ًٝ 
                                                           

 (.379سٜ  زضاي١ املطٝح يبط١ُ عطتٓٝ٘ )ف اْعس: ذب( 1)

 (.115 - 114اْعس: املطٝح١ٝ ٭محد غًيب )ف ( 2)
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َّ بٛيظ اأ س باملنسا١ٝ٥ب هذ ٖدٛ ٜطدتعٌُ   "ٜٚكٍٛ أٜكًا: َٔ ايساعح عدًا أ

عبددازات قسٜبدد١ ايػددب٘ بايعبددازات املنسا٥ٝدد١ب ٜٚتكددح يهددٌ َددٔ ٜكددسأ زضددا٥ً٘     

َّ ذٖٓد٘ ندإ َػدبعًا بأهدس٠ ٫ ابددٚ       املتٓٛع١ عٓبًا هش عٓب َن ا٭ْاعٌٝب أ

عًدددِٝب أ٫ ٖٚدددٞ فهدددس٠ قدددل بدددازش٠ قٜٛددد١ فُٝدددا ْطدددب يعٝطددد٢ َدددٔ أقدددٛاٍ ٚا

ايػخـ ايكح١ٝ ايرٟ ٜكدّ قسباًْا ت نأداز٠ عدٔ اشبط٦ٝد١ب فُدا بػدس بد٘       

ََّدا َدا بػدس بد٘ بدٛيظ فهدإ          عٝط٢ نإ ٬َٝ ًا عدٜدًا يًدسٚ  اٱْطدا١ْٝب أ

ايدٜاْدد١ ايكدميدد١ب  ٜاْدد١ ايهددأٖ ٚاملددربح ٚضددأو ايدددَا٤ طًبددًا ٫ضرتقددا٤        

ًددو ايكددح١ٝ ايبػددس١ٜ  اٯهلدد١ب نددإ عٝطدد٢ يف ْعددسٙ محددٌ عٝددد ايأؿددحب ا   

 .(1)"املأ ٛز٠ املربأ٠ َٔ ايدْظ أٚ اشبط١٦ٝ

ٓت٘ ا٭فخازضدتٝا ٚغريٖدا َٔد         َّٕ َدا اكُد ت ٚا٭ ٜدإ أ ٜٚرنس عًُا٤ اي٬ٖٛد

١ أٜكددًا عٓددد نددنري َدٔد ايدددٜاْات         ع ناْددم َتأػدٝد عكا٥ددد ايٓؿدداز٣ ٖدٞد طكدٛد

اب فعٓددد املؿددسٜ  ايكدددَا٤ ٚعددد عًدد٢ أٚزا       ح١ٝ ٚقبًدٗد ز املطدٝد م ايٛ ٓٝدد١ هبددإ ظٗدٛد

ِ ْؿٛؾدًا اددٍ عًد٢ أِْٗد         ايرب ٟ اييت ناْٛا ٜططسٕٚ عًٝٗدا عكا٥ددِٖ ٚطكٛضٗد

َّ  ّ اٱي٘ زٜٕٛ ايكددَا٤      "أٚشٜسٜظ"ٜعتكدٕٚ أ ٍ هش ةدسب ٚندإ ايطٛد نإ ٜتحٛد

ب ٚنإ قددَا٤ اهلٓٛد    "أاازغااٝظ"ًٜتُٕٗٛ ايطُو َعتكدٜٔ أِْٗ آاٚيٛا َعبٛ ِٖ

     ِ ز٠ َعبٛد ٖ يت ٖٛاٝص"ٜأنًٕٛ ايهعدو عاعًٝٓ٘د عًد٢ ؾٛد َعتكددٜٔ أِْٗد   "ًٜٛبٛغٝد

ب ٚناْم ايددٜاْات ايْٝٛاْٝد١   "أنًٓا زبٓا"ٜأنًٕٛ عطد َعبٛ ِٖب َس  ٜٔ َكٛي١

ب ٚنإ ٖرا أٜكًا َا ٜأعٌ يف اٱَرباطٛز١ٜ "زًَرت"ايكدمي١ اكِٝ عػا٤ زباًْٝا يٲي٘

يظ َٓٗددا   َّ أؾدٌد بدٛد ـ ضددأس أعُدداٍ ايسضدٌد أ ب فكددد (2)ايسَٚاْٝدد١ ايٛ ٓٝدد١ب ايدديت ٜدٓد

ُ  نددداْٛا ؼبتأًددٛد ب َكددٝد ز ههلٗددِد ايطكدددٛع ايددديت ٕ بدددايكساب  َعتكددددٜٔ  كددٛد

 .(3)ْػاٖدٖا عٓد ايٓؿاز٣ يف ا٭فخازضتٝا

                                                           

 (.115اْعس: املطٝح١ٝ ٭محد غًيب )ف ( 1)

 .25 - 23ب ايأكسات 22ضأس أعُاٍ ايسضٌ يًٛقاب اٱؾحا  ( 2)

(ب ٚأقدٛا٤ عًد٢   116 - 114(ب ٚاملطدٝح١ٝ ٭محدد غدًيب )ف    159اْعس: َٓاظس٠ ب  اٱض٬ّ ٚاملطٝح١ٝ )ف ( 3)

ب 35 - 29(ب ٚايعبدا ات يف ا٭ ٜدإ ايطدُا١ٜٚ يعبدد ايدسشام ز دِٝ )ف       33 – 27املطٝح١ٝ ملتٛيٞ ٜٛضد  )ف  

 (. 380 – 379(ب ٚذبسٜ  زضاي١ املطٝح يبط١ُ عطتٓٝ٘ )ف 211 – 210



 163 سر االفخارستيا الكنسي )العشاء الرباني(

ادات ـق               ـــتــاالن
و ـل      ــس عـلي      ـقـالع

معتقد النصارى ف ي 
  اـتيـارسـخـاألف

َّ َٔ أِٖ ا٫ْتكا ات ٚاملآمر ايعك١ًٝ اييت ميهدٔ   ه

ٕٵ اكاٍ ٚارنس  ٍٛ َا ٜعتكددٙ ايٓؿداز٣ يف ٖدرا     أ

 :ايطس ٚايطكظ َا ًٜٞ

 

َّ َددددا فُٗدددد٘ ٚاعتكدددددٙ نددددنري َددددٔ     أ٫ًٚ: ه

عطد املطٝح ايسي ٚغسي  َ٘ ايٓؿاز٣ َٔ أنٌ 

َأٗددّٛب ٖٚددٛ َددٔ ب ٖٚددٛ ندد٬ّ ؾددعب غددري عًدد٢ اسبكٝكدد١ ٫ ٜكددٍٛ بدد٘ عاقددٌ

ٕٵ اطتطددداغب ٚز دددِ ات اٱَددداّ أبدددا ايبكدددا٤   ا٭َدددٛز املطدددتح١ًٝ ايددديت ٫ ميهدددٔ أ

ب يدرا ٚعددْا   (1)ازبعأسٟ  ُٝٓا أطًل ع٢ً ٖرا ايطكظ فكٝح١ بدد٫ً َدٔ غدعري٠   

هٝد٘ نتداي ايٓؿداز٣ املكددع  ُٝٓدا      ننريًا َٔ ا٬َٝدر املطدٝح  طدب َدا ؼب    

٘  كمسعٛا ذيو ارَسٚا ٚاَتع ب فٗدِ ٚغريٖدِ َدٔ ايعكد٤٬ عًُدٛا      (2)ٛا ٚزععدٛا عٓد

ٕٵ ٜهدٕٛ اشببدص عطددًاب ٚاشبُدس  َدًا عًد٢        أْ٘  ا ٫ ميهٔ عك٬ً ٫ٚ َٓطكًا أ

 اسبكٝك١ب فٗٞ عٓاؾس أزبع١ طبتًأ١ قا١ُ٥ برااٗا.

ٕٵ مل    فكاٍ هلِ ٜطدٛا: اسبدل   "عا٤ يف هظبٌٝ ٜٛ ٓا: اسبدل أقدٍٛ يهدِ: ه

اددأنًٛا عطددد ابددٔ اٱْطددإب ٚاػددسبٛا  َدد٘ فًددٝظ يهددِ  ٝددا٠ فددٝهِ. َددٔ   

           َّٕ ٜأنٌ عطددٟ ٜٚػدسي  َٞد فًد٘  ٝدا٠ أبدٜد١ب ٚأْدا أقُٝد٘ يف ايٝدّٛ ا٭مدري; ٭

عطدٟ َأنٌ  لب ٚ َٞ َػسي  لب َٔ ٜأنٌ عطدٟ ٜٚػدسي  َٞد ٜنبدم    

َّ ٖدرا ايهد٬ّ ؾدعب َدٔ     فكاٍ ننريٕٚ َٔ ا٬َٝدرٙ هذ مسعدٛا: ه   بيفَّ ٚأْا فٝ٘

ٕٵ ٜطُع٘ َّ ا٬َٝرٙ ٜتدرَسٕٚ عًد٢ ٖدرا    بٜكدز أ َدٔ ٖدرا    بفعًِ ٜطٛا يف ْأط٘ أ

 .(3)"ايٛقم زعن ننريٕٚ َٔ ا٬َٝرٙ هش ايٛزا٤ ٚمل ٜعٛ ٚا ميػٕٛ َع٘

ٚنٝد  ٫ ٜسعدن ايعكدد٤٬   "قداٍ اٱَداّ أبدٛ ايبكدا٤ ازبعأدسٟ زمحد٘ ات:      

َّ ات ٖددٛ    عددٔ ؾددحب١ ٜطددٛاب ٖٚددٛ ٜكددٍٛ يف ايهدد٬ّ امل     تكدددّ عًدد٢ ٖددرا: ه

                                                           

 (.585/  2اْعس: ربجٌٝ َٔ  سف ايتٛزا٠ ٚاٱظبٌٝ )( 1)

 فايه٬ّ طبتًل نُا َس َعٓا يف املبحث ايطابل.ٚذيو ع٢ً فس  ؾح١ َا ذنس ٚه٫ ( 2)

 .66 – 53ب ايأكسات 6هظبٌٝ ٜٛ ٓاب اٱؾحا  ( 3)
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ايهًُدد١ب ٚايهًُدد١ ؾددازت عطدددًا؟! ٚهذا نددإ ا٭َددس نددريوب فهٝدد        

 .(1)"ٜأَسِٖ بأنٌ ذيو ازبطدب ٚغسي  َ٘

ٚقددد عً ددل نددنري َددٔ عًُددا٤ اٱضدد٬ّ عًدد٢ ٖددرا ايددٓـ ٚأَنايدد٘ َبٝددٓ   

َٓاقكت٘ يًُٓطل ٚايعكٌب ٚذنسٚا أْ٘ أقسي يًجٕٓٛ َٓد٘ يًحكٝكد١ب بدٌ قداّ     

دصٍ َن َعتكدٟ ؾح١ َنٌ ٖدرا اشبدرب عدٔ املطدٝحب ٚأمدر ٜٓكدب       بعكِٗ بايتٓ

ٕٵ ٜٴحُدٌ عًٝٗدا ٖدرا    -ٚيٛ ناْم بعٝد٠ -عٔ ا تُا٫ت  يعٌ َٔ املُهٔ أ

َّ اٛعٝٗ٘ َٔ احملاٍ.  ايه٬ّب َن اعتكا ِٖ أ

ٖٚدرا  "َعًكدًا عًد٢ ٖدرا ايهد٬ّ:    -زمح٘ ات -قاٍ اٱَاّ ابٔ  صّ 

 .(2) "ٚقد أعاذ ات ْبٝ٘ َٓ٘ايه٬ّ ٚضٛاع ؾحٝح ٫ ٜكٛي٘ ه٫ طبتًلب 

ايهد٬ّ عًد٢ ايػد٤ٞ بدايس  ٚايكبدٍٛ      "ٚقاٍ اٱَاّ ازبعأسٟ زمح٘ ات:

ٕٵ ٜٛعٗ٘ ٭فك٢ ب٘ اسبداٍ   فسا نْٛ٘ َعك٫ًٛب ٖٚرا ايه٬ّ يٛ أزا  ايبًٝغ أ

هش احملاٍب فٝهأٝٓا يف ايدس  عًٝد٘ صبدس  اطدطريٙب ٚايهد٬ّ عًد٢ ايػد٤ٞ        

َّ ايعكد٤٬ َدٔ ايٓؿداز٣ ايٝدّٛ يدٛ      ايسنٝو ٫ ػب٧ٝ ه٫ زنٝهًا... ٫ٚ  غو أ

اعٛا ب  قٍٛ ٜٛ ٓا أ٫ًٚ ٚقٛي٘ أمريًا يسععٛا أٜكًا نُا زعن َٔ زعن عدٔ  

ٜطددٛاب هذ ػبتُددن َددٔ ايه٬َدد  أنددٌ عطددد ات ايكدددِٜ ا٭شيددٞب ٚغددسي    

 .(3)" َ٘ب َٚٔ ايرٟ ٜطُن ذيو ف٬ ٜككٞ ع٢ً قا٥ً٘ بازبٕٓٛ أٚ اجملٕٛ

ٕٵ مل ؼبُدٌ عًد٢ صبداش     "ايطٛيف زمحد٘ ات: ٜٚكٍٛ اٱَاّ ظبِ ايدٜٔ  فدإ

 . (4)"ضا٥غب ف٬ أعًِ َا ٖٛ

ٕ ضدا٥غًا هلدرا         ٕٵ ٜهٛد ٜٚكٍٛ أٜكًا َتهًأًا يف ايبحدث عٔد اأٌٜٚد ميهٔد أ

        ٍ ايهدد٬ّ ٚأَنايد٘د  ددا ناْددم  كٝكتد٘د غددري َأَٗٛدد١ب ٚذيددو عًدد٢ فددس  ايكدٛد

َّ اشببص عطدٙب ٚاشبُس  َ٘ب يٝظ ع٢ً  كٝكت٘ قطعداً "بؿحت٘: ب أعدل  همبازٙ بأ

َّ عطدٙ مبصب ٚ َ٘ ةسب فٝجب اأًٜٚ٘ ع٢ً صبداش ضدا٥غب ٫ٚ ٜعٗدس يف اجملداش      أ
                                                           

 (.305/  1ربجٌٝ َٔ  سف ايتٛزا٠ ٚاٱظبٌٝ )( 1)

 (.183/  2ايأؿٌ يف املًٌ ٚا٭ٖٛا٤ ٚايٓحٌ )( 2)

 (.306 - 305/  1ربجٌٝ َٔ  سف ايتٛزا٠ ٚاٱظبٌٝ )( 3)

 (.323ا٭زبع١ ٚنتب ا٭ْبٝا٤ ا٫ ل عػس ٚايتٛزا٠ )ف ايتعًٝل ع٢ً ا٭ْاعٌٝ ( 4)
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اٞب ٚا٭عطددا           َّٕ َددا ٠ عطدددٟ ٚ َدٞد اشببددص ٚاشبُددس; ٭ْد٘د قدٛد ه٫ نْٛد٘د أزا  أ

َّ فا٥دد٠ ذيدو       ٚ َا٩ٖا هأا اتٛيد عٔ ا٭قٛات َأن٫ًٛ َٚػدسٚبًاب ٚ ٦ٓٝدر ٜعٗدس أ

َّ      اعسٜأِٗ عٓد قسي َأازقت٘د أْ٘د بػدس ضبد     ٤ َٔد ا٭يٖٛٝد١; ٭ ظ فٝ٘د غٞد أب ٚيٝد

ات ٚعبٖٛددا َدٔد احملددد اتب ٖٚددرا َعٓدد٢ قٛيد٘د            كٝكدد١ اٱيد٘د ٫ اتٛيددد عدٔد ا٭قدٛد

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ژ  ضددبحاْ٘ يف ايكددسإٓ املكدددَّع:

ب أٟ فتتٛيددد عٓدد٘  (75املا٥ددد٠: ) ژ  ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ

 .(1)"ع٢ً اٱهل١ٝ أبداْدُٗاب  ِ ٜسَٝإ اأً٘ ب٫ًٛ ٚاغٛطًاب ٖٚرا  ا ٫ ػبٛش

مل "ٜٚكٍٛ ايدنتٛز ضبُد عًٞ اشبٛيٞ ضامسًا َٔ قٍٛ اٱظبٝدٌ ٖدرا:  

َّ أ دًا َٔ ا٭ْبٝا٤ أٚ املؿًح  أٚ ضٛاِٖ قاٍ يًٓاع: نًٛا عطددٟ   ْطُن أ

ٚاغددسبٛا  َددٞ !!!  عدد٠ٛ غسٜبدد١ ٭نددٌ سبددّٛ ايبػددس ٚغددسي  َددا٥ِٗ !!!... هذا   

َّ اضتخداّ عبازات َٔ ف (اٱميإ)نإ املكؿٛ  بأنٌ عطدٙ ٚغسي  َ٘  إ

َندددٌ غدددسي  َددد٘ ٚأندددٌ سبُددد٘ ٫ آاضدددب َعٓددد٢ اٱميدددإب ٖٚٓددداى ٫ غدددو  

 .     (2)"اػبٝٗات يغ١ٜٛ أفكٌ َٔ اكطٝن ايًحِ ٚضأو ايدّ !!!

َّ هميإ ايٓؿاز٣ بٗرا ايطس ٚاطبٝكِٗ ملدا عدا٤ فٝد٘ ٜطدتٛعب       اًْٝا: ه

ٔ ا٭قدداِْٝ ب  ٝددث هْدد٘ ؾدداز فددِٝٗ أقَٓٛددإ َدد أْٗددِ ٖددِ أٜكددًا أؾددبحٛا آهلدد١ 

 ددٌ عًددِٝٗ بٛاضددط١ ايعػددا٤  ا٫بددٔاٱهلٝدد١ اين٬ دد١ ايدديت ٜ٪َٓددٕٛ بدددٗاب فددأقّٓٛ 

ب ٚذيدو نُدا   (3) !ضدط١ املعُٛ ٜد١  ايسباْٞب ٚأقّٓٛ زٚ  ايكدع  ٌ عًدِٝٗ بٛا 

أْدا  "أْ٘ قداٍ: -ؼب٢ٝ بٔ شنسٜا -عا٤ يف هظبٌٝ َت٢ َٓطٛبًا يٝٛ ٓا املعُدإ 

ٟ ٖدٛ أقد٣ٛ َدل ايدرٟ يطدم أٖد٬ً       أعُدنِ  ا٤ يًتٛب١. ٚيهٔ ايرٟ ٜأاٞ بعدد 

ٕٵ أمحدٌد  ددرا٤ٙ. ٖددٛ ضددٝعُدنِ بددايسٚ  ايكدددع ْٚدداز       ب ٚيف ضددأس أعُدداٍ  (4)"أ

َّددا أْددتِ فطددتعُدٕٚ بددايسٚ    "ايسضدٌد َٓطددٛبًا يًُطددٝح:  َّددد باملددا٤ب ٚأ َّ ٜٛ ٓددا ع ٭

                                                           

 (.237 – 236ايتعًٝل ع٢ً ا٭ْاعٌٝ ا٭زبع١ ٚنتب ا٭ْبٝا٤ ا٫ ل عػس ٚايتٛزا٠ )ف ( 1)

 (.153 – 152َكاز١ْ ب  ا٭ْاعٌٝ ا٭زبع١ )ف ( 2)

 (.242د احملطٔ )ف اْعس: َٓٗج أٌٖ ايط١ٓ ٚازبُاع١ يف ايس  ع٢ً ايٓؿاز٣ يعبد ايساقٞ بٔ ضبُد عب( 3)

 .11ب ايأكس٠ 3هظبٌٝ َت٢ب اٱؾحا  ( 4)
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َّ أعطدا نِ ٖٞد   "ب ٜٚكٍٛ بٛيظ هش أٌٖ نٛزْنٛع:(1)"ايكدع أيطتِ اعًُٕٛ أ

َّ عطددنِ ٖدٛ ٖٝهٌد      "ٜكٍٛ هلِ أٜكدًا: ب ٚ(2)"أعكا٤ املطٝح أّ يطدتِ اعًُدٕٛ أ

 .(3)"اتيًسٚ  ايكدع ايرٟ فٝهِ ايرٟ يهِ َٔ 

ٕٵ ٜهٕٛ ايٓؿاز٣ أٚ َٔ دت اينًا: ٜط ٛعب قٝاّ ايٓؿاز٣ بٗرا ايطكظ أ

ح ٜطٛا دٝداملطد; فح ْأط٘دٛا املطٝددٔ ٜطدٌ َدظ َِٓٗ أفكدكدطدرا ايددداّ بٗدددق

ّٓٛ ههلٞ ٚا دد فكدلب يف  د  ٖدِ أؾدبح فدِٝٗ       فٝ٘ أق – طب اعتكا ِٖ  –

ب ا٫بَٔٔ م٬ٍ ٖرا ايطس أقَٓٛإ َٔ ا٭قاِْٝ اٱهل١ٝ عٓدِٖب ُٖٚا: أقّٓٛ 

 .(4)ٚأقّٓٛ زٚ  ايكدع !

َّ هميإ ايٓؿاز٣ بٗرا ايطس ًٜصّ َٓ٘ أِْٗ  ا٥ُدًا َدا ٜدأنًٕٛ     زابعًا: ه

شعُٗدِ   عًد٢  دد   -ب ٜٚػسبٕٛ  َد٘ب فدإذا ندإ اٱيد٘ ٜٴ٪ندٌ      ههلِٗ ٚزبِٗ

 .(5)فُٔ ٜبك٢ يتدبري أَس ٖرا ايعامل هذًا !! -

ٕٵ ٜأنًدُٗا   (6)ماَطًا: هذا قٌٝ َّ عطد اٱْطإ ٚ َ٘  ا ميهدٔ أ : ه

ب فُددا ٖددٛ ايكددٍٛ ب٬ٖددٛت املطددٝح ْٚأطدد٘ ايًددرإ ٜدد٪ن٬ٕ يف ٚ دٛؽ ايبػددس 

ٕٵ ٜدد٪ن٬   -عًدد٢  ددد شعددِ ايٓؿدداز٣   -ا٭فخازضددتٝا  فهٝدد  ميهددٔ أ

 ُٖٚا زٚ ٝإ !!.

َّ اٱي٘  ضا ضًا: ٕٵ ٜٴكاٍ: ه ; قح٢ جبطدٙ ٚ َ٘ ا٫بٔأيٝظ َٔ ايطأ٘ أ

فأٞ ا٭فخازضتٝا نإ بسقاٙب ٚيف ايؿًب نإ َهت٦بًا ٜؿسك ٜٚطتٓجد 

هًٜددٞ هًٜددٞ ملددا غددبكتل; أٟ "ٜٚتدأمل ٜٚٓددا ٟ َطددتغٝنًا قددا٬ً٥ بددٓـ هظبٝددٌ َتدد٢: 

. أيدٟٛ أيدٟٛ ملدا غدبكتل    "ب ٚبدٓـ هظبٝدٌ َدسقظ:   (7)ههلٞ ههلدٞ ملداذا ادسنتل"   

                                                           

 .5ب ايأكس٠ 1ضأس أعُاٍ ايسضٌ يًٛقاب اٱؾحا  ( 1)

 .15ب ايأكس٠ 6زضاي١ بٛيظ ا٭ٚش هش أٌٖ نٛزْنٛعب اٱؾحا  ( 2)

 .19ب ايأكس٠ 6زضاي١ بٛيظ ا٭ٚش هش أٌٖ نٛزْنٛعب اٱؾحا  ( 3)

 (.242ع١ يف ايس  ع٢ً ايٓؿاز٣ يعبد ايساقٞ بٔ ضبُد عبد احملطٔ )ف اْعس: َٓٗج أٌٖ ايط١ٓ ٚازبُا( 4)

 (.242اْعس: َٓٗج أٌٖ ايط١ٓ ٚازبُاع١ يف ايس  ع٢ً ايٓؿاز٣ يعبد ايساقٞ بٔ ضبُد عبد احملطٔ )ف ( 5)

 ٖرا َٔ باي ايتٓصٍ يف اشبؿ١َٛ ٚازبدٍ ٚهيصاّ اشبؿِ ب٬شّ َا ٜعتكدٙب ٚبٝإ فطا  قٛي٘.( 6)

 .46ب ايأكس٠ ٢27ب اٱؾحا  هظبٌٝ َت( 7)
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ٕٵ ٜهدٕٛ اٱيد٘ أٚ ابدٔ    ب فٗدٌ ٜٴعكد  (1)"ايرٟ اأطريٙ ههلٞ ههلٞ ملاذا ادسنتل  ٌ أ

ٕٵ ٜأعدٌ ٖدٛ أٚ        –ع٢ً  د شعُِٗ -اٱي٘  بٗدرا ايكدع  عداعصًا ٫ ٜطدتطٝن أ

أبددٛٙ أٟ غدد٤ٞ يًخدد٬ف ٚهْكدداذ َددا ميهددٔ هْكدداذٙ؟! ٖٚددرا َددا أندددٙ بايأعددٌ  

تحسٜدد ب مؿدّٛ ايدسي !! نُدا ٜدٓـ عًٝد٘ هظبًٝدِٗ ايدرٟ يعبدم بد٘ أٜددٟ اي          

ٕ "ٚأؾابن ايتصٜٝ ب فأٞ هظبٌٝ َت٢: عًٝد٘ب ٖٚدِ    (2)ٚنإ اجملتاشٕٚ ػبددفٛ

ٜٗصٕٚ ز٩ٚضِٗب قا٥ً : ٜا ْاقأ اهلٝهٌ ٚباْٝ٘ يف  ٬ ١ أٜاّ مِّـ ْأطدو  

ٕٵ نٓم ابٔ ات فداْصٍ عدٔ ايؿدًٝب. ٚندريو ز٩ضدا٤ ايهٗٓد١ أٜكدًا ٖٚدِ          ه

َّ ٕٵ    ٜطتٗص٩ٕٚ َن ايهتب١ ٚايػٝٛك قايٛا: مً ـ آمسٜٔ ٚأ ا ْأطد٘ فُدا ٜكددز أ

ٕٵ نإ ٖٛ ًَو هضسا٥ٌٝ فًٝٓدصٍ اٯٕ عٔ ايؿدًٝب فٓد٪َٔ بد٘. قدد      ؽبًِّؿٗا. ه

ٕٵ أزا ٙ; ٭ْد٘ قداٍ: أْدا ابدٔ ات. ٚبدريو أٜكدًا          ااهٌ عًد٢ ات فًٝٓكدرٙ اٯٕ ه

 .    (3)"نإ ايًؿإ ايًرإ ؾًبا َع٘ ٜعرياْ٘

دا٠ٚ يًُطٝح ابٔ ضابعًا: ًٜصّ َٔ قٝاّ ايٓؿاز٣ بٗرا ايطس أِْٗ أغد ع

ٚا ؾًب٘ فٓجاٙ ات  طب َسِٜ عًُٝٗا ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ َٔ ايٝٗٛ  ب فايٝٗٛ  أزا 

عتكددٙ ايٓؿداز٣ب ٚقدد     ٚايٝٗٛ  قتًٛٙ ٚؾًبٛٙ  طب َاٜ  اعتكا ْا عبٔ أٌٖ اٱض٬ّب 

ڦ ڦ ڄ ڄ ژ نري ات اعتكا ِٖ ٖرا يف ايكسإٓ ايهسِٜ  ُٝٓدا قداٍ:   

ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ      ڇڇ  ڇ    چ  چ   چ  چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  ڄ  ڄ

ب ٚايٓؿددداز٣ اعتدددا ٚا (157ايٓطدددا٤: ) ژڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک  گ گ گ 

ع٢ً أنٌ سبُ٘ ٚغسي  َ٘ يف نٌ عاّ َسات َٚساتب فِٗ هذًا أغد عدا٠ٚ 

يًُطٝح َٔ ايٝٗٛ ب ٚز ِ ات ؾدا ب نتداي ايأدازم بد  املخًدٛم ٚاشبدايل       

تٛ ػد١ آنًد١ سبدّٛ ايبػدسب      ُٝٓا غب٘ ؾٓٝن ايٓؿاز٣ ٖرا بؿٓٝن ا٭َِ امل

 . (4)"ايُِٓٓ"ٚاملطُٕٛ بعسف ايٓاع

                                                           

 .34ب ايأكس٠ 15هظبٌٝ َسقظب اٱؾحا  ( 1)

 ايتجدٜ  ٖٛ: ايػت١ُٝ ٚايتهرٜب ٚايه٬ّ غري اي٥٬ل.( 2)

 (.253اْعس: قاَٛع ايهتاي املكدَّع )ف 

 .44 – 39ب ايأكسات 27هظبٌٝ َت٢ب اٱؾحا  ( 3)

 (.356شا ٙ )ف اْعس: ايأازم ب  املخًٛم ٚاشبايل يعبد ايسمحٔ باع٘ عٞ ( 4)
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عددٔ ؾددٓٝن ايٓؿدداز٣ يف ٖددرا   -زمحدد٘ ات -ٜكددٍٛ اٱَدداّ ايكددسايف   

َّ ٖرا باشبا٥ٓات املٛبكات أيٝل َٓ٘ بايكسبات املٛعب١ يًُنٛباتب "ايطس: ٚات ه

ٚقدد اقتؿددس ايٝٗدٛ  عًدد٢ ايكتدٌ ٚايؿددًبب ٚندإٔ ايٓؿدداز٣ مل ٜسقدٛا بٗددرا      

 تدد٢ َصقددٛا سبُدد٘ عًدد٢ ز٩ٚع ا٭غددٗا ب ٚغددسبٛا  َدد٘ يف املٛاضددِ       يًددسيب 

ٚا٭عٝا ب ٚهأا ٜأعٌ ذيو أزبداي ايكدغا٥ٔ ٚا٭ كدا ب َٚدن ذيدو فكدد ععًدٛا        

ٖرٙ ايأكا٥ح نتابًا ٜٴت٢ًب ٚٚؾاٜا زبا١ْٝ اٴ٢ًُب ٚنأد٢ بٗدرٙ ايأكدا٥ح ملدٔ     

ٜسٜددد اٱضدد٬ّ ْؿددا٥حب ٚهلددرا ؾدداز نددنري َددٔ ايٓؿدداز٣ ٜطددًِ قبددٌ هط٬عدد٘ 

 .(1)"ضباضٔ اٱض٬ّب بٌ فسازًا َٔ ٖرٙ ايكبا٥ح ع٢ً

ٕٵ ٜعدد    "ٜٚكٍٛ اٱَاّ أبٛ ايبكا٤ ازبعأسٟ زمح٘ ات: ٖٚدرا يعُدسى هش أ

عٓا١ٜ َٛعب١ يًعكاي أقسي َٔ اطُٝت٘ قسب١ َطتدع١ٝ يًنٛايب فًٝدم غدعسٟ   

أٟ غ٤ٞ أبكٛا يًٝٗٛ  ٚمل ٜبًغٛا َٓ٘ َٔ ايٓهاٜد١ هش ٖدرٙ ايغاٜد١ب بدٌ قدايٛا:      

َّا ايٓؿاز٣ فهأِْٗ مل ٜسقدٛا يد٘ بٗدرا    هِْٗ اق تؿسٚا ع٢ً قتً٘ ٚؾًب٘ب فأ

ايكدز  تد٢ اسقدٛا هش متصٜدل سبُد٘ ٚغدسي  َد٘ب ٖٚدرا مل ٜطدُن بد٘ ه٫ َدٔ           

 .(2)"ايعدٚ املػا ٔب ٚأزباي ا٭ كا  ٚايكغا٥ٔ

يٛ ؾح َا ا عٛٙب يدصّ  ":دد زمح٘ اتدد ٜٚكٍٛ ايػٝل زمحم ات اهلٓدٟ 

ٕٵ ٜهددٕٛ املطددٝح أمبددث   َّ ايٝٗددٛ  َددا آملددٛٙ ه٫ َددس٠ ٚا ددد٠ب     أ َددٔ ايٝٗددٛ ; ٭

فرتنٛٙ َٚدا أنًدٛا سبُد٘ب ٖٚد٪٤٫ ٜ٪ملْٛد٘ ٜٚرحبْٛد٘ ندٌ ٜدّٛ يف أَهٓد١          

ٕٵ نإ ايكااٌ َس٠ ٚا د٠ ندافسًا ًَعْٛدًاب فُدا بداٍ ايدرٜٔ       غري ضبؿٛز٠ب فإ

ٜرحبْٛ٘ َسات غدري ضبؿدٛز٠ب ٜٚدأنًٕٛ سبُد٘ ٜٚػدسبٕٛ  َد٘؟! ْعدٛذ بدات         

ٕ ههلِٗب ٜٚػسبٕٛ  َ٘  كٝك١ب فإذا مل ٜٓج َٔ ٖ٪٤٫ ههلِٗ َٔ ايرٜٔ ٜأنًٛ

)  ايكعٝ  املطه ب فُٔ ٜٓجدٛ؟ بعدددْا ات َدٔ ضدا تِٗب ٚيدٓعِ َدا قٝدٌ:        

 .(3)( " ٚضيت ْا إ ضساضس  مشل ضم
                                                           

 (.119ا٭عٛب١ ايأامس٠ )ف ( 1)

 (.586/  2ربجٌٝ َٔ  سف ايتٛزا٠ ٚاٱظبٌٝ )( 2)

 (.707/  3هظٗاز اسبل )( 3)

عدٚ عاقٌ "ٜٚػري ايػٝل زمحم ات اهلٓدٟ يف آمس ن٬َ٘ نُا ٜرنسٙ ضبكل هظٗاز اسبل يًُنٌ ايعسبٞ ايػٗري
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 آًَا: ا٭فخازضتٝا نُا ٜصعِ أؾدحابٗاب ٚنُدا ٜٴدرنس يف هظبٝدٌ     

دٜد١ نُدا   ا٭ب متدٓح اسبٝدا٠   ب فدإذا ناْدم فعد٬ً   د١ٜا٭بمتٓح اسبٝا٠  (1)ٜٛ ٓا

 ٜصعُٕٛب فًُاذا متازع يف اسبٝا٠ بٌ يف ايعاّ َسات َٚسات !!.

ااضدددعًا: َدددا ع٬قددد١ أندددٌ ايًحدددّٛ ٚغدددسي ايددددَا٤ بغأدددسإ اشبطاٜدددا 

َّ مطاٜا ايبػس نُا اكسز يف بداٚايسشاٜا ٙ ايعكدٍٛ اٴغأدس بتٛبد١ ايعاؾدٞ     ٤ب فإ

 بأندٌد ايًحددِ ٚغددسي ايدددّب املتجدداٚش يًحدددب ٚبايكٝدداّ بايطاعددات ٚايكسبدداتب ٫ 

٤ب فددآ ّ        ٕٵ ٜغأددس يًُددرْب ٚاملطدٞد ب َددٔ أعدٌد أ ٚٚٚقددن ايغددري عًدد٢ مػددب١ ايؿدًد

ٖدٛ   -ع٢ً  دد شعُٗدِ    –عٓدِٖ عؿ٢ ٚأنٌ َٔ ايػجس٠ب ٚعٝط٢ ابٔ ات 

ٕٵ ٜؿدز َدٔ اٱيد٘ املًدو ايعددٍ; ؾدا ب       ايرٟ  فن اينُٔب فٗرا ظًِ ٫ ميهٔ أ

َدا اكدسز عٓددِٖ يف ايعٗدد ايكددِٜب       املٝصإ ٚايكطل!! َٚن ٖرا ايعًِ ظبدد ٖدرا  

 أعل عدّ َ٪امر٠ اٱْطإ جبسٜس٠ غريٙ نُا اكدّ يف املبحث ايطابل.

َٔ أعٌ  عاغسًا: هذا نإ أنٌ املطٝح ٚغسي  َ٘ يف ايعػا٤ ايسباْٞ

ربًددٝـ ايعددامل ٚغأددسإ ذْددٛبِٗب فدد٬  اعددٞ ٫ٚ  اعدد١ هذًا هش ؾددًب٘ عًدد٢       

   ٟ ايٝٗدٛ  نُدا ٜدصعِ ايٓؿداز٣ب      مػب١ ايؿًب ٚه٬َٜ٘ َس٠ أمدس٣ عًد٢ أٜدد

; يهٔ املعٍُٛ بد٘  (2)فاملطٝح نُا ٜكٛيٕٛ عا٤ يٝخًـ ايٓاع بربٝح١ ٚا د٠

 .(3)عٓدِٖ أْ٘ ٜربح ٜٚ٪نٌ ٜٚكطن ب٬ٜ  املسات َٓر زفع٘ !!

نُا َس َعٓا يف أ ٓا٤ اسبددٜث عدٔ   -اسبا ٟ عػس: ٜس٣ ايٓؿاز٣ 

ّ أْ٘ ٫بد َدٔ اهدسازٙ أنندس َدٔ َدس      -َعتكدِٖ يف ٖرا ايطس ب ٠ يف ايعدا

َّٕ اهلدددف َدٔد           ٚبايتددايٞ اهددسازٙ َددسازًا نددنري٠ مدد٬ٍ ايعُددسب نُددا ٜعتكدددٕٚ أ

ٕٵ ٜكاّ ٖرا ايُكداع َدس٠ ٚا دد٠ يف    ا٭فخازضتٝا ٖٛ اشب٬ف; فٝكاٍ: أ٫ ٜهأٞ أ

                                                           

 . "مري َٔ ؾدٜل عاٌٖ

( 72/  2ٚقد ذنس ايعجًْٛٞ يف نػ  اشبأا٤ ) ا املنٌ  دٜنًا َسفٛعًا يًٓيب ٚقد عاٚش ايؿٛاي َٔ ععٌ ٖر

 أْ٘ َسٟٚ عٔ ٚنٝن عٔ ضأٝإ عٔ أبٞ  اشّ.

 .54ب ايأكس٠ 6اْعس: هظبٌٝ ٜٛ ٓاب اٱؾحا  ( 1)

 .26 – 25ب ايأكسات 9اْعس: ايسضاي١ هش ايعرباْٝ ب اٱؾحا  ( 2)

 (.707 – 706/  3)اْعس: هظٗاز اسبل يسمحم ات اهلٓدٟ ( 3)
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ح ايددسي  ٕ  –ايعُددس؟! فتهددسازٙ عبددث; فاملطدٝد مً دـد ايٓدداع َدٔد  -نُددا ٜصعُدٛد

 َسازًا ٚاهسازًا عبث ٚأٟ عبث !. ذْٛبِٗ بأنًِٗ ي٘ ٚغسبِٗ يدَ٘ب فُا ٜٴأعٌ 

ٚقٛيٓا ٖرا َدٔ بداي ايتٓددصٍ يف اشبؿد١َٛ ٚازبددٍب ٚبٝدإ َدا يف ٖدرا         

ايطكددظ َددٔ مًددٌ ٚشيددٌب ٚه٫  فكددٛهلِ ٖددرا عٓدددْا أٖددٌ اٱضدد٬ّ ٚعٓددد أزبدداي  

 ايعكٍٛ باطٌ ٚضباٍ نُا اكدّ.

َّ اشببص ٜتحٍٛ ع٢ً ٜد ايكطدٝظ   ايناْٞ عػس: ظبد يف ا٭فخازضتٝا أ

ب  ِ ٜكّٛ ايكطٝظ بتهطري اشببص هش قطدن ؾدغري٠ ندنري٠    نا٬ًََطٝحًا 

ٕٵ ٜتكطدن املطدٝح    َّا أ نٞ ٜأنً٘ َٔ يف ايهٓٝط١ب فٝكاٍ ملٔ ٜ٪َٔ بريو: ه

ٕٵ اتحدٍٛ ندٌ نطدس٠ َددٔ           ََّدا أ قطعد١ قطعد١ عًد٢ عدد  نطدسات اشببددصب ٚه

نطدسات اشببددص َطددٝحًا ندا٬ًَب فعًدد٢ ا٭ٍٚ ٫ ٜهددٕٛ اٯندٌ يًخبددص قددد    

نا٬ًَ; بٌ آاٍٚ عص٤ َطٝحب ٚع٢ً ايناْٞ ٜكاٍ: َٔ أٜدٔ عدا٤    آاٍٚ َطٝحًا

ؿ٢ب ٚاملٛقٛا يًتكدَد١ نُدا   ذب  ٫ اعدأٖ٪٤٫ املطحا٤ب ٚاملطٝح ٚا د ٫ 

 .(1)؟! ٜعتكدٕٚ ٚا د

َّٕ املطدٝح أمدر اشببدص ٚاشبُدس         اينايث عػس: عدا٤ يف ايعػدا٤ ا٭مدري أ

عكٌ أْد٘ عدايظ   ب فهٝ  ٜٴ"مرٚا ٖرا عطدٟب ٚاغسبٛا ٖرا  َٞ"ٚقاٍ هلِ:

بِٝٓٗ جبطددٙ ٚ َد٘  كٝكد١ب  دِ ٜكداٍ هْد٘ أعطداِٖ عطددٙ ٚقداٍ هلدِ: مدرٚا            

ب ٖٚدٛ عدايظ   أمر املطٝح عطدٙ يف ٜدٙ ٚٚشعد٘ عًد٢ ايت٬َٝدر    ٌٗعطدٟب ف

َعِٗ جبطدٙ؟ أّ ٌٖ قاّ بتكطٝدن عطددٙ ٚضدأو  َد٘ فأعطداِٖ ندٞ ٜؿدح        

ٕٵ ٜكاٍ هْ٘ أعطاِٖ عص٤ًا َدٔ عطددٙ؟! ند٬ّ غدري َأٗدّٛب ٫ٚ ٜطتطد       اغ يف أ

 ايعكٍٛ !!. ٠٤بدا

 ُٝٓددا أعطدداِٖ  ايسابددن عػددس: املطددٝح يف ا٭فخازضددتٝا قدداٍ يت٬َٝددرٙ

ِ  "اشببص: ب فدإذا ندإ اشببدص ٚاشبُدس     "ٖرا ٖٛ عطدٟ املهطٛز َدٔ أعًهد

َّ املطدٝح ؼبدا  ِٗ ٖٚدٛ     ذب٫ٛ  كٝك١ب فاملػاٖد بٓا٤ ع٢ً َاعا٤ يف ايعػا٤ أ

ٞ مل ميددمب  ؾددحٝح ازبطددِ غددري َهطددٛز ٚ َدد٘ غددري َطددهٛي ٚأْدد٘  دد        
                                                           

 (.706/  3اْعس: هظٗاز اسبل يسمحم ات اهلٓدٟ )( 1)
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 .(1)فهٝ  ٜهٕٛ عطدٙ َهطٛز ٚ َ٘ َطهٛي ٖٚٛ  ٞ بِٝٓٗ؟!

َّ اشببص ٚاشبُس اضتحا٫  اشباَظ عػس: ٜصعِ أؾحاي ٖرٙ ايعكٝد٠ أ

هش عطددد املطددٝح ٚ َدد٘ فأؾددبح َطددٝحًا نددا٬ًَب فٝكدداٍ هلددِ: هذا اضددتحاٍ    

ٕٵ ْػددداٖد فٝدد٘ عدددٛاز  ازبطدددِ      اشببددص ٚاشبُدددس ٚأؾددبح َطدددٝحًا فددد٬ بددد أ

ٛعددد فٝدد٘ ازبًددد ٚايععددِ ٚايدددّ ٚغريٖددا َددٔ ا٭عكددا٤; يهددٔ    اٱْطدداْٞب فٝ

املػدداٖد ٚاحملطددٛع ٖددٞ عددٛاز  اشببددص ٚاشبُددسب فددإذا َددا ملطددُٗا أ ددد أٚ   

ذاقُٗا ٚعدُٖا مبصًا ٚةسًاب ٚهذا قاّ حبأعُٗا ٜطسأ عًُٝٗا ايأطا  ايدرٟ  

 .(2) ٫ ٜطسأ ع٢ً ازبطِ اٱْطاْٞ !!

َّ مددد٬ف ايهٓٝطدددت  ا٭ز ٛذن    طددد١ٝ ايػدددسق١ٝ  ايطدددا ع عػدددس: ه

ُا٤  ٚايها ٛيٝه١ٝ ايغسب١ٝ ٗات عً عٝ ٚٛا ٔ مبص اشبُري  يف اضتخدّا ايأطري بد٫ًَ 

.ِ ٜٚٗصأ بٗ  ِ ٔ قٛهل طخسَ   ٜ ٚاملأهسٜٔ ُا٤  ٌ بعأ ايعً ١ٝ يف ذيوب عع ؿسْا  آي

هذبدداف "ٜٚكدحهل َددا ذنددسٙ ؾدا ب نتدداي  "قداٍ ؾددا ب ايأددازم: 

َّ ٖد    "ازبٌٝ ٕٵ    َٔ اٛعٝ٘ امدت٬ف آزا٤ عًُدا٤ ايٓؿدسا١ْٝ يف أ را اشببدص ٌٖد ػبدب أ

ٜهٕٛ َٔ ايأطري أٚ املختُس أٚ غري ذيو؟... ٚعًٝ٘ أعٝب: بأْ٘ ٜٓبغٞد يًٓؿدساْٞ   

اف    ٕٵ ؼبتاط ٜٚأنٌ املختُس ٚايأطريب َٔ مبص اسبٓط١ ٚايػعريب ٚضدا٥س أؾٓد أ

َا ٜٴتَّخر َٓ٘ اشببدصب ٜٚػدسي َدٔ اٝدن أْدٛاا املطدهسات املتكطدس٠ ٚاملتخُدس٠;         

 .(3)"ٚه٫ ف٬يٛضٛاعب ٖهرا ٖهرا يٝخسل َٔ اشب٬ف ٚايػو ٚا

َّ املطدٝح      ب فٝكداٍ غدهس   غدهس  ايطدابن عػدس: ٚز  يف ايكؿد١ أ

َٳٔ؟ فازبٛاي ب٬ زٜب ضٝكاٍ: هْد٘ غدهس ات ابدازى ٚاعداشب فكٛيد٘ ٚفعًد٘       

ٖرا ٜٓكأ ايكٍٛ بأيٖٛٝتد٘ ايديت ٜدْددٕ  ٛهلدا ايٓؿداز٣ب فدايسي ٫ ٜػدهس        

ْأطددد٘ب ٫ٚ ٜتكدددسي يغدددريٙ ٫ٚ ايدددسيب ٚاٱيددد٘ ٫ ٜعبدددد غدددريٙب نُدددا ٫ ٜعبدددد 

       َّ يٓأطدد٘ب ٖٚددرا نددنري يف اٱظبٝددٌ; أعددل: أْدد٘ ٚز  يف َٛاقددن عددد٠ َٓدد٘ أ
                                                           

 (.254اْعس:  كا٥ل أضاض١ٝ يف اٱميإ املطٝحٞ يًكظ فاٜص فازع )ف ( 1)

(ب ٚ كا٥ل أضاض١ٝ يف اٱميإ املطٝحٞ يًكظ فاٜص فازع 705/  3اْعس: هظٗاز اسبل يسمحم ات اهلٓدٟ )( 2)

 (.254)ف 

 (.360 - 359ملخًٛم ٚاشبايل يعبد ايسمحٔ باع٘ عٞ شا ٙ )ف ايأازم ب  ا( 3)
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َّددا بايؿدد٠٬ أٚ بايدددعا٤      املطددٝح نددإ نددنريًا َددا ؽبًددٛ بٓأطدد٘ ٜٚتعبددد زبدد٘ ه

َّ املطدٝح   ا٭بٚ قداّ ذات َدس٠    تٗاٍب َٚٔ ذيو َا عا٤ يف هظبٌٝ َت٢ َدٔ أ

ب ٚأْد٘ قداٍ يت٬َٝدرٙ ٖٚدٛ     (1)عًٝد٘ َٓأدس اً  هش عبٌ َٔ ازبباٍ فؿعدٙ ٚؾ٢ً 

 .(2)"اعًطٛا ٖٗٓا  ت٢ أَكٞ ٚأؾًٞ ٖٓاى"يف بطتإ عػُٝاْٞ:

عدددٔ ؾددد٠٬ املطدددٝح ٚاعبددددٙ     –زمحددد٘ ات -ٜكدددٍٛ اٱَددداّ ايطدددٛيف   

َّ ؾد٬ا٘ ٫ ٜؿدح محًدٗا    "يسب٘: ٚ ا ٜ٪ند عبٛ ١ٜ املطٝح اْأسا ٙ ٜؿًٞ; فإ

 .(3)"ع٢ً ايتػسٜن ٚايتعًِٝ; ٫ْأسا ٙ عِٓٗ

َّ املطٝح ايسي أنٌ ٚغسي ب ٚأْ٘ اينأَ عػس: عا٤ يف ا٭فخازضتٝا أ

ضٝأنٌ ٜٚػسي ّٜٛ ايكٝا١َ أٜكدًاب فكدٍٛ ايٓؿداز٣ ٖدرا ٜٓدايف ٜٚٓداقأ َدا        

ٜعتكدْٚ٘ َٔ ايكٍٛ بأيٖٛٝت٘ب فايسي ٚاٱي٘ غل براا٘ب َٚٓدصٙ عٔ ايٓكدا٥ـ  

 ٚعٔ ؾأات ايبػس ٚاسبٛا ث. 

َّ ايٓدداظس يف ا٭ْاعٝدٌد ػبددد  نددنريًا َددٔ ايػددٛاٖد ايدايدد١ عًدد٢ بػددس١ٜ  ددِ ه

املطدٝح; فٗدٛ ٜأنٌد ٜٚػدسيب ٚػبدٛا ٜٚعطدؼب ٜٚتعدب ٜٚٓداّب ٚؼبدصٕ ٜٚأدس ب           

ٜٚرٖب يًخ٤٬ب ٜٚؿًٞ ٜٚتعبدب ٜٚطأٍ ٜٚتعًِب ٜٚتعدس  يدٮذ٣ب ٚؽبتبد٧ َدٔ     

ِٗب ًٜٚددبظ َددا ًٜبطددٕٛب ٜٚغتطدٌد       ا٭عدددا٤ب ٚميػدٞد بدد  ايٓدداعب ٜٚٴػدداٖد بٝدٓد

ٚغريٙ ننري  اٍ ع٢ً بػسٜت٘ َٚٓداف  نٌد    ٜٚتطٝب نُا ٜتطٝبٕٛب فهٌ ذيو

ٱ     ٻ ژ املٓافددا٠ ايكددٍٛ بأيٖٛٝتدد٘ب ٚؾدددم ات اسبددل ايكا٥دٌد عددٔ ْأطدد٘:  

ٿ          ٺ ٺ     ٺ  ٺ      ڀ         ڀ   ڀ    ڀ    پ   پ   پ   پ    ٻ     ٻٻ

ز٣: ) ژٿٿ  ٿ    ٹ ٹ  :  ب(11ايػدٛد ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ ٚايكا٥دٌد

: (65ِٜ: َدددس) ژپ پ  پپ  ڀ ڀ  ڀ   ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ ب ٚايكا٥ددٌد

 ژٿ    ٿ    ٺ    ٺ     ٺ      ٺ  ڀ ڀ       ڀ    ڀ پ      پ  پ    پ

:  (4دد 1اٱم٬ف: ) ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ژ ب ٚايكا٥ٌد

                                                           

 .23ب ايأكس٠ 14اْعس: هظبٌٝ َت٢ب اٱؾحا  ( 1)

 .36ب ايأكس٠ 26هظبٌٝ َت٢ب اٱؾحا  ( 2)

 (.199ايتعًٝل ع٢ً ا٭ْاعٌٝ ا٭زبع١ ٚنتب ا٭ْبٝا٤ ا٫ ل عػس ٚايتٛزا٠ )ف ( 3)
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: (75املا٥ددددد٠: ) ژ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ڈ ژ    ژ ڑ ژ ب ٚايكا٥دددٌد

ڳ ڳ   ڳ ڱ     گ گ ڳ    گ گ     ک      ک    ک   ک     ڑ

ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ڱ ڱ 

﮾  ﮽  ﮼  ﮻            ﮺  ﮹  ﮸    ﮷  ﮶  ﮵      ﮴  ﮳  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

                        ﯁   .(35 – 30َسِٜ: ) ژ﮿﯀ 

َعًكدددددًا عًددددد٢ آٜددددد١ املا٥دددددد٠  -زمحددددد٘ ات  –قددددداٍ اٱَددددداّ ايطدددددٛيف 

اٱْطدإب  ٚذيو نٓا١ٜ عٔ ا تٝاعُٗا هش املطعِ ٚاملػدسي ٚ اعد١   "ايطابك١:

َّ اٱي٘  ٚاًو ًَصَٚات يًحدٚث ٚايعبٛ ١ٜب فًٛ نإ ههلًا ملا نإ نريو; ٭

َّ احملتال هش ذيو ْاضدٛا٘  ٕٚ   غل براا٘ب ِٖٚ ٜتُحًٕٛ يًجٛاي عٔ ٖرا بأ

َّ ايطعاّ ٚايػساي هأا ٜٴسا  ٫ضدتبكا٤ ايدٓأظ    ٫ٖٛا٘ب ٖٚٛ ن٬ّ ضاقل; ٭

٫ضتغٓم يف بكا٥ٗدا عدٔ    –شعُٛا نُا–يف ايبدٕب فًٛ ناْم ْأط٘ ٫ٖٛا١ٝ 

 .(1)"ضبب مازل

ٜٚكٍٛ ايدنتٛز ضبُد أمحدد ًَهداٟٚ عدٔ اعدرتا  ايٓؿداز٣ ايدرٟ       

َّٕ ا٭ندٌ ٚايػدسي ٚؾدأات اسبدٛا ث         ذنسٙ ايطٛيف يف أ ٓدا٤ ن٬َد٘; َدٔ أ

َّ ٖدددرٙ "ٚاقعددد١ عًددد٢ ْاضدددٛت املطدددٝح ٫ عًددد٢ ٫ٖٛاددد٘:  ٕٵ قددداٍ ايٓؿددداز٣: ه فدددإ

 ٕٚ اي٬ٖدددٛتب ْكدددٍٛ:  بدددم بطددد٬ٕ ايٓكدددا٥ـ ٚاقعددد١ عًددد٢ ْاضدددٛت املطدددٝح  

َّ اضِ املطٝح عٓدِٖ ٚاقدن عًد٢ اي٬ٖدٛت ٚايٓاضدٛت َعدًاب ٚيدٝظ        ا٫ذبا ; ٭

ٖٓدداى ْاضددٛت َتُٝددصب ٫ٚ ٫ٖددٛت َتُٝددص  تدد٢ ؽبددـ ٖددرا بؿددأات ايددٓكـ  

ٖٚددرا بؿددأات ايهُدداٍب بددٌ ؾددازا عٓدددِٖ غدد٦ًٝا ٚا دددًاب ٫ٚ ٜؿددح ايكددٍٛ     

مل ميمب أٚ فٝ٘ ْكدـ ٫ٚ ْكدـ   بايػ٤ٞ ايٛا د أْ٘ عاا ٚمل ػبنب أٚ َات ٚ

َّ ٖرٙ ايعدٛاز  ايدْٜٝٛد١ ٚايٓكدا٥ـ ايبػدس١ٜ اعدرتت املطدٝح        فٝ٘ب ٚخباؾ١ أ

قبٌ ا٫ذبا  ٚبعدٙ ٚمل ٜتغري عًٝ٘ غ٤ٞ بعد ا٫ذبا ب فنبدم أْد٘ قبدٌ ا٫ذبدا      

نُا ٖٛ بعد ا٫ذبا ب فإؾساز ايٓؿداز٣ عًد٢ ايكدٍٛ بأيٖٛٝتد٘ دبدٜٛص َدِٓٗ       

ٕٵ قدايٛا: ٫    حبًٍٛ اٯفات ٚايٓكا٥ـ اٝ عٗا يف ذات ات ضدبحاْ٘ ٚاعداشب ٚه
                                                           

 (.113عًِ ازبرٍ يف عًِ ازبدٍ )ف ( 1)
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ٜطددٛغ ٚؾدد  اٱيدد٘ بٗددرٙ ايٓكددا٥ـ ٖٚددٛ َٓدددصٙ عٓٗدداب  بتددم بػددس١ٜ املطددٝح        

 .(1)"ٚعبٛ ٜت٘ ت ٚأْ٘ طبًٛم َسبٛي َأيٛٙ

َّ املطددٝح       ٕٵ ٜؿدددم أ ؼبكددس  ايتاضددن عػددس: ٫ ميهددٔ يًعكددٌ أ

ْاضٛا٘ نُا ب٬ٖٛا٘ ٚ  كٝك١ يف ٚقم ٚا د ٚشَٔ ٚا د يف أَانٔ َتعد ٠

ٜصعُدددٕٛب فاملطدددٝح ٚا دددد ٚآ٫ف ايهٓدددا٥ظ اكدددِٝ ٖدددرا ايُكددددَّاع فأدددٞ أٟ    

نٓٝطدد١ ٖددٛ؟ ٚيف أٟ بطددٔ ٖددٛ؟ ف٬ُٜدد  ايٓؿدداز٣ ٜكَٛددٕٛ بأنًدد٘ب عًُددًا     

بأِْٗ ٜعتكدٕٚ أْ٘ يف ايطدُا٤ عدايظ عدٔ ميد  أبٝد٘ َٓدر ؾدعٛ ٙ بعدد ؾدًب٘          

 .  (2)بأٜاّ ق٥٬ٌ!!

َّ ازبدددص٤  –و ايبتددد١ َدددن أْٓدددا ٫ ْطدددًِ بدددري- ددِ هذا ضدددًُٓا عدددد٫ً   بدددأ

اي٬ٖددٛاٞ َددٔ املطددٝح َٛعددٛ  يف اٯف ايهٓددا٥ظ يف ٚقددم ٚا دددب فإْدد٘ ٫       

َّ عص٤ٙ ايٓاضٛاٞ َٛعٛ  أٜكدًا يف ٚقدم ٚا دد ٚشَدٔ ٚا دد       ٕٵ ٜكاٍ أ ميهٔ أ

ٕٵ ٜٛعدد بػدس يف َهداْ  يف      يف أَانٔ غري ضبؿٛز٠ !! فايعكٌ ٫ ٜؿددم أ

 .(3)ؿٛز٠ !!ٚقم ٚا د فك٬ً عٔ ا٭َه١ٓ ايعدٜد٠ غري احمل

فُا ٖرا ايتٓاقأ ٚايتخبلب َٚا ٖرا ا٫عتكا  ايرٟ ٫ ٜتؿٛزٙ 

ٱ ژ عاقٌب ٫ٚ ٜطتطٝغ٘ ه٫ ؾا ب ٣ٖٛ ؾدم فٝ٘ قٍٛ ات عص ٚعٌ: 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ    پ  ٻ       ٻ  ٻ   ٻ

 .(23ازبا ١ٝ: ) ژٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ  ٹ 

بٗددرا ايطددس عًدد٢   أمددريًا ٜكدداٍ يًها ٛيٝددو ٚا٭ز ددٛذنظ َٚددٔ ٜدد٪َٔ     

ايؿأ١ اييت ٜ٪َٔ بٗا ٜٚعتكدٖا ٖ٪٤٫ ٖٚدِ ايهندس٠ ايهدا س٠ َدٔ ايٓؿداز٣:      

َٚددٔ عبددا عبددِٖٛ بٗددرا ايطددس عًدد٢ ايطسٜكدد١ ايدديت  ايربٚاطددتاْم٫ ٜدد٪َٔ ملدداذا 

 . !  املطٝح نُا اصعُٕٛ؟َا  اّ قد ْـ عًٝ٘ اٱظبٌٝ بًطإ  ا٪َٕٓٛ بٗا

را ايطددس: أْددتِ مل  ٜٚكدداٍ يًربٚاطددتاْم َٚددٔ ٚافكٗددِ يف َعتكدددِٖ بٗدد     

                                                           

 (.١ٜ35 املطٝح ْٚب٠ٛ ضبُد ؾ٢ً ات عًُٝٗا ٚضًِ يف ْؿٛف نتب ايعٗدٜٔ )بػس( 1)

 .19ب ايأكس٠ 16اْعس: هظبٌٝ َسقظب اٱؾحا  ( 2)

 (.706/  3اْعس: هظٗاز اسبل يسمحم ات اهلٓدٟ )( 3)
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ابعدٚا عٔ ضابكٝهِ بهنريب فُعتكدااهِ ٚطكٛضهِ ١٦ًَٝ بايتٓاقكات 

ٚايتحسٜأددات ٚطبايأدد١ ايعكددٍٛب ٚا٫ْتكددا ات ايدديت اعددرتت ٖددرا ايطددس ضددٛا٤      

 ناْم ْك١ًٝ أّ عك١ًٝ اػازنٕٛ ايها ٛيٝو ٚا٭ز ٛذنظ يف ننري َٓٗا. 

فايعك٤٬ "ؿد :ٚز ِ ات ايػٝل زمحم ات اهلٓدٟ  ُٝٓا قاٍ بٗرا اي

ايرٜٔ عكٛهلِ ايط١ًُٝ ذبهِ بأَناٍ ٖرٙ ا٭ٖٚاّ يف اسبطٝات يٛ ُٖٚٛا يف 

ذات ات أٚ يف ايعكًٝددات فددأٟ اضددتبعا  َددِٓٗ يهددل أقطددن ايٓعددس عددٔ ٖددرا    

ٚأقدددٍٛ يف َكابًددد١ عًُدددا٤ ايربٚاطدددتٓاْم: هْددد٘ نُدددا اعتُدددن ٖددد٪٤٫ ايعكددد٤٬    

ٝدددًا يٰبدا٤ أٚ يغددس   عٓددنِ عًد٢ ٖددرٙ ايعكٝدد٠ املخايأدد١ يًحدظ ٚايعكدٌ اكً     

آمسب فهريو اعتُداعِٗ ٚاعتُداعهِ يف عكٝدد٠ ايتنًٝدث املخايأد١ يًحدظ       

َٚكددازِٖ يف ٖدرا    –ٚايرباٖ . ٚا٭ْاع ايهنريٕٚ ايرٜٔ اطُِْٛٗ ٬َ د٠ 

ايصَإ أشٜد َٔ َكداز فسقتهِ بٌ َٔ فسق١ ايسَٚاْٝ  أٜكدًاب ٖٚدِ عكد٤٬    

ٚندداْٛا َطددٝحٝ   َددنًهِب َٚددٔ أبٓددا٤ أؾددٓافهِب َٚددٔ أٖددٌ  ٜددازنِب  

ٜطدتٗص٥ٕٛ   –َنًهِب فرتنٛا ٖرا املرٖب ٫غتُاي٘ ع٢ً أَناٍ ٖرٙ ا٭َٛز 

بٗا اضدتٗصا٤ بًٝغدًاب ٫ ٜطدتٗص٥ٕٛ بػد٤ٞ آمدس َنًدٗا نُدا ٫ ؽبأد٢ عًد٢ َدٔ           

 .(1) "طاين نتبِٗ

ٕٵ أنٕٛ قد ٚفكم يف ايٛؾٍٛ يًٗددف  ٖددرا : ٚأضأٍ ات ضبحاْ٘ ٚاعاش أ

َّ ع ٌُ ايبػدس ٫ ؽبًدٛ َدٔ ايعٝدٛيب نُدا أضدأي٘ عدص يف        ٚاملطًٛيب َن ٜكٝل بأ

ب       ٕٵ ٜتجداٚش عدٔ ايتكؿدري ٚايصيٌد ب ٚأ ٕٵ ٜسشقل اٱم٬ف يف ايكٍٛ ٚايعٌُد ع٬ٙ أ

ٚؾ٢ً ات ٚضًِ ٚبازى ع٢ً ضٝد املسضًد ب ٚعًد٢ آيد٘ ٚؾدحب٘ أاعد ب َٚدٔ       

ضدداز عًدد٢  زبدد٘ هش ٜددّٛ ايدددٜٔب ٚضددبحإ زبددو زي ايعددص٠ عُددا ٜؿددإٔٛب ٚضدد٬ّ 

 ً ب ٚاسبُد ت زي ايعامل .ع٢ً املسض
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 قائمة املراجع
 ايكسإٓ ايهسِٜ. .1

عدٔ ا٭ضد١ً٦ ايأداعس٠ب أمحدد بدٔ ه زٜدظ ايكدسايفب  از ايهتدب ايعًُٝد١ب بدريٚتب            ايأدامس٠  ا٭عٛب١ .2

 ٖد.1406ايطبع١ ا٭ٚشب 

 عد١ يًطبايف ا٭ ٜإ ايطابك١ يٲض٬ّب عًٞ عبد ايٛا دد ايدٛايفب  از ْٗكد١ َؿدس      املكدَّض١ ا٭ضأاز .3

 ٚايٓػسب ايكاٖس٠.

قبدٌ اٱضد٬ّب ؾدابس بدٔ عبدد ايدسمحٔ طعُٝد١ب عدامل ايهتدبب بدريٚتب ايطبعد١             املكدَّض١ ا٭ضأاز .4

 ٖد.1406ب ا٭ٚش

ٕ  اٱضدد٬ّ .5 ا٭مددس٣ )ْكدداط ا٫اأددام ٚا٫مددت٬ف(ب أمحددد عبددد ايٖٛددايب َطبعدد١ املدددْٞب          ٚا٭ ٜددا

 ٖد.1419ٖٚب١ب ايكاٖس٠ب ايطبع١ اينا١ْٝب  َٚهتب١

ب َتٛيٞ ٜٛض  غًيبب ايداز ايهٜٛت١ٝ يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜدنب ايهٜٛدمب   املطٝح١ٝع٢ً  أقٛا٤ .6

 ٖد.1393اينا١ْٝب  ايطبع١

اسبددلب زمحددم ات بددٔ مًٝددٌ ايددسمحٔ اهلٓدددٟب ذبكٝددل: ضبُددد أمحددد ًَهدداٟٚب ايس٥اضدد١    هظٗدداز .7

 ٖد.1410 ايبحٛث ايع١ًُٝ ٚاٱفتا٤ ٚايدع٠ٛ ٚاٱزغا ب ايسٜا ب ايطبع١ ا٭ٚشب ٱ ازاتايعا١َ 

ب َٛزٜظ أ ٜدب عٗػدإب املسندص ايًدٛ سٟ يًخددَات ايدٜٓٝد١ يف ايػدسم ا٭ٚضدلب         ٚهميآْا أعٝا ْا .8

 . بريٚت

 ٖد. 1397ْؿازب ايكاٖس٠ب ايطبع١ ا٭ٚشب ب أمحد  جاشٟ ايطكاب  از ا٭ايٓؿاز٣ أقاِْٝ .9

 ْٚبدد٠ٛ ضبُددد ؾدد٢ً ات عًُٝٗددا ٚضددًِ يف ْؿددٛف نتددب ايعٗدددٜٔب ضبُددد أمحددد     املطددٝح بػددس١ٜ .10

 ٖد.1413املًهاٟٚب َطابن ايأسش مب ايسٜا ب ايطبع١ ا٭ٚشب 

ٞ   باٱضد٬ّ ٚاملطدٝح١ٝ   بد   .11 ايكدداٖس٠ب  بَهتبد١ ٖٚبد١   بضبُددد غدا١َ  :ذبكٝدل  بأبددٛ عبٝدد٠ اشبصزعد

 ٖد.1395اينا١ْٝب  ايطبع١

  از ازبٌٝب ايكاٖس٠ب ايطبع١ ا٭ٚش. َٚطبع١ايهٓٝط١ب عٕٛ يٛزميسب  از اينكاف١ املطٝح١ٝب  اازٜل .12

٘ عرب ايتازٜل )أضدباب٘   زضاي١ املطٝح  ٜ ذبس .13 ُ ْٚتا٥جد بٓدم أمحدد عطدتٓٝ٘ب  از ايكًدِب      ١(ب بطد

 ٖد.1420 َػلب ايطبع١ ا٭ٚشب 

 عُددس :ايرتاددإب ذبكٝددل  املٝددٛزقٞا٭زٜددب يف ايددس  عًدد٢ أٖددٌ ايؿددًٝبب أبددٛ ضبُددد عبددد ات      ذبأدد١ .14

 ٖد.1408ا٭ٚشب  ايطبع١بريٚتب  ب از ايبػا٥س اٱض١َٝ٬ بايداعٛم

ربجٌٝ َٔ  سف ايتٛزا٠ ٚاٱظبٌٝب أبٛ ايبكا٤ ؾاحل بٔ اسبط  ازبعأسٟب ذبكٝل: ضبُٛ  قدد ب   .15

 ٖد. 1419َهتب١ ايعبٝهإب ايسٜا ب ايطبع١ ا٭ٚشب 

ضًُٝإ بٔ عبد ايكٟٛ ايطٛيفب  بٚايتٛزا٠ع٢ً ا٭ْاعٌٝ ا٭زبع١ ٚنتب ا٭ْبٝا٤ ا٫ ل عػس  ايتعًٝل .16

اٱضد١َٝ٬ب قطدِ    ايدزاضدات اٙب ازباَعد١ ايٛطٓٝد١ب نًٝد١    ضاَٞ بدٔ عًدٞ ايكًٝطدٞب زضداي١  نتدٛز     

 ايأًطأ١ ٚأؾٍٛ ايدٜٔب َايٝصٜا.

املطدٝحٝ ب اعسٜدب ٚادن     اي٬ٖدٛت ايتطبٝكٞ يًهتاي املكدَّعب غبب١ َٔ عًُا٤ ٚأضداار٠   ايتأطري .17

 َْٚٛتال غسن١ َاضرت َٝدٜاب ايكاٖس٠. 
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بٛنددداٟب اساددد١ عًدددٞ  َدددٛزٜظٚا٭ْاعٝدددٌ ٚايكدددسإٓ ايهدددسِٜ  كٝددداع ايعًدددِ اسبددددٜثب  ايتدددٛزا٠ .18

 ازبٖٛسٟب َهتب١ ايكسإٓب ايكاٖس٠.

ب ايكاٖس٠ب ايطبعد١ ايطا ضد١ب   ٖب١ٚاٱهلٞ َٔ ايتأهري اٱض٬َٞب ضبُد ايبٗٞب َهتب١  ازباْب .19

 ٖد.1402

ب ذبكٝدل: عًدٞ بدٔ  طدٔ بدٔ      ا١ُٝٝايؿحٝح ملٔ بدٍ  ٜٔ املطٝحب أمحد بٔ عبد اسبًِٝ بٔ  ازبٛاي .20

اسبُددإب  از ايعاؾد١ُب ايسٜدا ب     ضبُدد ِٖٝ ايعطهسب ٚمحدإ بدٔ  ْاؾسب ٚعبد ايعصٜص بٔ هبسا

 ٖد.1414ايطبع١ ا٭ٚشب 

املطدٝح١ٝب ٚطبعد١ ايكدداٖس٠    اينكافدد١أضاضد١ٝ يف اٱميدإ املطددٝحٞب ايكدظ فداٜص فدازعب  از        كدا٥ل  .21

 ازبدٜد٠ب ايكاٖس٠ب ايطبع١ اينا١ْٝ.

ب بطداّ  اٚ  عجدوب  از قتٝبد١    ٖدداف ا٭اٱض٬َٞ املطٝحٞ. املبدا ٨. ايتدازٜل. املٛقدٛعات.     اسبٛاز .22

 ٖد.1418يًطباع١ ٚايٓػسب ايطبع١ ا٭ٚشب 

اشبً ب َهتبد١ ايعًدّٛ ٚاسبهدِب     ايعصٜصيف ا٭ ٜإ ايٝٗٛ ١ٜ ٚايٓؿسا١ْٝب ضعٛ  بٔ عبد   زاضات .23

 ٖد.1414املد١ٜٓ املٓٛز٠ب ايطبع١ ا٭ٚشب 

 از ْٛبازب ايكاٖس٠.  َٚطبع١ايهٓٝط١ اٱظب١ًٝٝ  ؿسب  از اينكاف١ املطٝح١ٝب   ضتٛز .24

ب ا٭ٚا٥ٌ يًٓػس ٚايتٛشٜن ٚاشبدَات املٛ ٢يف ا٭ ٜإ ايطُا١ٜٚب عبد ايسشام ز ِٝ ؾ٬ٍ  ايعبا ات .25

 .2001ّايطباع١ٝب  َػلب ايطبع١ ا٭ٚشب 

 ّ.1985املطٝح١ٝب ا٭زمشٓدزٜم هيٝاعب َهتب١ ايطا٥حب طسابًظب طبع١  ايعبا ٠ .26

: فٛيأٗدازت ٖآٜسٜػدظب  از   ذبكٝدل ايكدٟٛ ايطدٛيفب    ازبرٍ يف عًِ ازبدٍب ضًُٝإ بدٔ عبدد   عًِ .27

 ٖد.1408طبع١  ا٭ملا١ْٝب املطتػسق  ُع١ٝفساْص غتآٜس بأٝطبا ٕ يًٓػس; ايتابع١ زب

ٚاعًٝدددل: عؿددداّ فدددازع   اددددقٝلبددد  املخًدددٛم ٚاشبدددايلب عبدددد ايدددسمحٔ باعددد٘ عدددٞ شا ٙب     ايأدددازم .28

 ٖد.1419اسبسضتاْٞب  از عُازب ا٭ز ٕب ايطبع١ ا٭ٚشب 

ب ذبكٝل: ضبُد هبساِٖٝ ْؿسب  صّيف املًٌ ٚا٭ٖٛا٤ ٚايٓحٌب أبٛ ضبُد عًٞ بٔ أمحد بٔ  ؿٌايأ .29

ب ايطددعٛ ١ٜب ايطبعدد١ ا٭ٚشب   ٚايتٛشٜددن ٚعبددد ايددسمحٔ عُددري٠ب غددسن١ َهتبددات عهدداظ يًٓػددس       

 ٖد. 1402

َػددلب ايطبعدد١ ايناْٝدد١ب   ب ايكًددِايدددٜل ايٝٗددٛ ٟ; أطددٛازٙ َٚراٖبدد٘ب  طددٔ ظاظدداب  از     ايأهددس .30

 .ٖد1407

ب َٚطبعددد١  از ازبٝدددٌب املطدددٝح١ٝاملٛقدددٛعات ايهتابٝددد١ يًهتددداي املكددددَّعب  از اينكافددد١   فٗدددسع .31

 ايكاٖس٠.

بطدسع عبدد املًدوب ٚايكدظ عدٕٛ ايهطداْدز طُدظب ٚهبدساِٖٝ          ايكدظ ايهتاي املكدَّعب  قاَٛع .32

 َٚطبع١ ضٝٛبسعب ايكاٖس٠ب ايطبع١ ايعاغس٠. املطٝح١ٝبَطس ٚغريِٖب  از اينكاف١ 

ٚايتٛشٜددنب املدٜٓدد١ املٓددٛز٠ب  يًٓػددساي املكدددَّعب ؾددابس طعُٝدد١ب َهتبدد١  از ايصَددإ يف ايهتدد قددسا٠٤ .33

 ٖد.1426ايطبع١ ا٭ٚشب 
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ايدٚيٝدد١ب ايطبعدد١ ا٭ٚشب   املطبٛعدداتا٭ ٜددإ ) زاضدد١ اازؽبٝدد١ َكازْدد١(ب زفكددٞ شاٖددسب  از      قؿدد١ .34

 ٖد.1400

هتاي املكدَّع يف ايػسم  از اي ب(ضأس 27ٚازبدٜد ) بضأس( 39: ايكدِٜ )٘املكدَّع بعٗدٜ ايهتاي .35

 ّ.1995ا٭ٚضلب طبع١ 

 بهمساعٝدٌ بدٔ ضبُدد    بايٓداع اشبأا٤ َٚصٌٜ ا٭يباع عُا اغتٗس َٔ ا٭ ا ٜث ع٢ً أيط١ٓ  نػ  .36

 ٖد.1405 ايسابع١بايطبع١  بَ٪ضط١ ايسضاي١ب بريٚت بأمحد ايك٬ؽ :ذبكٝل

 ا٭ٚش. ايطبع١ايعسيب ضبُد بٔ َهسّ بٔ َٓعٛزب بريٚتب  از ؾا زب  يطإ .37

ايٓددٟٚب َهتبد١  از ايعًدّٛب     ا٭َدٝل ٖٞ ايٓؿسا١ْٝ؟ ضبُدد اكدٞ ايعنُداْٞب اعسٜدب ْدٛز عدامل        َا .38

 ٖد.1403نسااػٞب طبع١ 

ايبحددٛث ايعًُٝدد١ ٚاٱفتددا٤    ٱ ازاتيف ايٓؿددسا١ْٝب ضبُددد أبددٛ شٖددس٠ب ايس٥اضدد١ ايعاَدد١     ضباقددسات .39

 ٖد.1404ٚايدع٠ٛ ٚاٱزغا ب ايسٜا ب ايطبع١ ايسابع١ب 

 ّ.1998ايعاغس٠ب  ايطبع١غًيبب َهتب١ ايٓٗك١ املؿس١ٜب ايكاٖس٠ب أمحد  املطٝح١ٝب .40

 ٖد.1421أّ بٛيٝطٕٝٛ؟ ضبُد ْا ز عأٝأٞب  از طٝب١ب ايسٜا ب ايطبع١ ا٭ٚشب  َطٝحٕٝٛ .41

ٚايٓحٌ يف ايعداملب ضدٌٗٝ شندازب     ٚايطٛا٥ املٛضٛعٞ يًدٜاْات ٚايعكا٥د ٚاملراٖب ٚايأسم  املعجِ .42

 ٖد. 1418ا٭ٚشب  ايطبع١ٖس٠ب  از ايهتاي ايعسبٞب  َػل ٚايكا

ظبِب َٓػٛزات ايٓٛزب ٚصبًظ  َٝػاٍا٭فخازضتٝا ٚايهٗٓٛت )بٝإ يُٝا(ب اعسٜب ا٭ي  املعُٛ ١ٜ .43

 ّ.1984نٓا٥ظ ايػسم ا٭ٚضلب بريٚتب طبع١ 

يًٓػددس ٚايتٛشٜددنب عُددإب ايطبعدد١  ايأدد٬ بدد  ا٭ْاعٝددٌ ا٭زبعدد١ب ضبُددد عًددٞ اشبددٛيٞب  از   َكازْدد١ .44

 ّ.1993ا٭ٚشب 

ٔ ايكسٜب اجملٝدب يف ايدس  عًد٢ عبدا  ايؿدًٝبب عبدد ايعصٜدص         َِٓح١ .45 محدد بدٔ ْاؾدس آٍ َعُدسب  از      بد

 ٖد. 1398 كٝ  يًٓػس ٚايتٛشٜنب ايطا٥ ب ايطبع١ اينا١ْٝب 

م٬ٍ عٗٛ  اٱَاّ ابٔ ا١ُٝٝ(ب  َٔأٌٖ ايط١ٓ ٚازبُاع١ يف ايس  ع٢ً ايٓؿاز٣ ) زاض١ ع١ًُٝ  َٓٗج .46

ٱ ٝدا٤ ايدرتاث اٱضد٬َٞب ازبٝدص٠ب      اٱض١َٝ٬ب َهتب١ ايرتب١ٝ عبد ايساقٞ بٔ ضبُد عبد احملطٔ

 ٖد.1412ايطبع١ ا٭ٚشب 

فتددا ب  از عُددازب ا٭ز ٕب  اسبُٝدددْػددأاٗا ايتازؽبٝدد١ ٚأؾددٍٛ عكا٥دددٖاب عسفددإ عبددد    ايٓؿددسا١ْٝ .47

 ٖد.1420ايطبع١ ا٭ٚشب 

ب  از ايتٛ ٝددب  ف غدًيب ٩ٚ(ب زيًُطدٝح١ٝ أٌٖ ايهتاي اعدايٛا هش نًُد١ ضدٛا٤ ) زاضد١ َكازْد١       ٜا .48

 ٖد. 1405املٓؿٛز٠ب ايطبع١ ايناين١ب 
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